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5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Brand awareness (kesadaran merek) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada 

motor sport merek Honda dengan kontribusi pengaruh 

parsial yang diberikan sebesar 12,9%. Berarti dengan 

meningkatnya aspek kesadaran merek, maka dapat juga 

meningkatkan keputusan pembelian sehingga dapat 

meningkatkan penjualan. Kesadaran merek sangat 

berpengaruh terhadap ekuitas merek. Selain itu kesadaran 

merek akan mempengaruhi persepsi dan tingkah laku 

seorang konsumen. Apabila kesadaran konsumen 

terhadap merek rendah, maka dapat dipastikan bahwa 

brand equity-nya juga rendah. Maka Honda harus terus 

memelihara dan meningkatkan aspek kesadaran merek 

agar dapat mempengaruhi keputusan pembelian oleh 

konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualannya. 

2. Brand assosiation (asosiasi merek) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada 

motor sport merek Honda dengan kontribusi pengaruh 

parsial yang diberikan sebesar 8%. Hal ini berarti dengan 

menigkatnya aspek asosiasi merek, maka dapat juga 
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meningkatkan keputusan pembelian sehingga dapat 

meningkatkan penjualan. Honda yang sudah bisa 

membuat asosiasi relevan terhadap motivasi konsumen 

untuk membeli memiliki keunikan yang berbeda dari 

sepeda motor lainya yaitu pelopor teknologi yang efisien 

dalam hal bahan bakar. Sehingga hal tersebut harus terus 

dipelihara dan ditingkatkan untuk terus meningkatkan 

aspek asosiasi merek sepeda motor Honda agar dapat 

terus meningkatkan penjualannya. 

3. Perceived quality (persepsi kualitas) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada 

motor sport merek Honda dengan kontribusi pengaruh 

parsial yang diberikan sebesar 12%. Hal ini berarti 

dengan menigkatnya aspek persepsi kualitas, maka dapat 

juga meningkatkan keputusan pembelian sehingga dapat 

meningkatkan penjualan. Fundamental dari merek yang 

bagus adalah apabila kualitas produknya bagus. Ketika 

kualitas produknya jelek tentunya yang tercipta justru 

kesan kualitas yang negatif. Kualitas produk yang bagus 

sudah pasti membantu sebagian aspek dalam rangka 

membangun merek. Itu merupakan komponen yang 

penting sehingga Honda harus terus menjaga kualitas 

produknya motor sport-nya. Dengan begitu maka akan 

terbentuk kesan kualitas yang baik yang akan 

mempengaruhi peningkatan penjualan sepeda motor sport 

Honda. 
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4. Brand loyalty (loyalitas merek) berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada motor 

sport merek Honda dengan kontribusi pengaruh parsial 

yang diberikan sebesar 42,4%. Hal ini berarti dengan 

meningkatnya aspek loyalitas merek, maka dapat juga 

meningkatkan keputusan pembelian sehingga dapat 

meningkatkan penjualan. Untuk mengembangkan 

loyalitas merek sepeda motor sport Honda, dapat 

dilakukan melalui inovasi tambahan agar sepeda motor 

tersebut menjadi lebih menarik dan dapat diandalkan, 

seperti memberikan teknologi baru yang berbeda dari 

produk pesaing. Hal lain yang paling mudah adalah 

dengan menawarkan harga yang lebih murah dari 

kompetitor, tetapi tetap berkualitas. Bisa juga dengan 

melakukan penawaran yang lebih cepat, lebih murah, dan 

lebih baik. Untuk mewujudkan itu semua sumber daya 

yang dimiliki oleh Honda harus dikerahkan agar dapat 

menghasilkan komunikasi yang lebih efektif hal ini dapat 

dilakukan dengan menciptakan iklan yang lebih cerdas, 

promosi yang lebih berdampak pada loyalitas konsumen, 

sponsorship yang lebih terlihat di mata konsumen, dan 

lebih banyak melibatkan sosial media. Dengan begitu 

maka Honda dapat meningkatkan penjualan mereka dan 

menjaga eksistensinya. 

Variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor sport merek Honda adalah variabel 
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loyalitas merek. Hal ini berarti bahwa sepeda motor sport merek 

Honda telah memberikan keterikatan emosional yang dipengaruhi 

oleh kepuasan yang dirasakan oleh konsumen yang telah 

menggunakan sepeda motor sport merek Honda. 

5.2 Saran 

Aspek kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas, dan loyalitas merek secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor sport merek Honda. 

Seluruh aspek ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen karena dengan memiliki kesadaran merek, asosiasi 

merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek yang kuat, akan 

mengurangi keinginan konsumen untuk berpindah ke merek lain. 

Maka untuk meningkatkan penjualannya Honda harus terus 

memelihara dan meningkatkan seluruh aspek-aspek dari brand 

equity (ekuitas merek) sepeda motor Honda khususnya dari jenis 

sport. 

Beberapa saran untuk produk motor sport Honda 

khususnya produk yang dikeluarkan PT. AHM (Astra Honda 

Motor), dikutip dari para responden yang merupakan konsumen 

dari sepeda motor sport merek Honda. 

1. Standar kualitas produk lokal harus ditingkatkan. Quality 

control diperketat. Ketersediaan stock oli/pelumas yang 

berkualitas baik merata diseluruh ahass. Tingkatkan 

kualitas mekanik/montir. Durabilitas part menurun, harap 
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menjadi pertimbangan. Ketersediaan stock spare part (all 

bike) baik di ahass atau HGP terpenuhi. 

2. After sales perlu ditingkatkan agar kepuasan pelanggan 

tetap terjaga. 

3. Ketersediaan suku cadang terkadang sulit dicari, 

sekalipun itu dealer honda yang cukup besar, sering kali 

pelanggan harus indent part yang dibutuhkan dan 

menyebabkan motor tidak dapat digunakan hingga part 

tersebut datang. hal ini mengakibatkan kerugian waktu 

dan materil bagi pelanggan. 

4. Dalam segi claim garansi seharusnya jangan hanya 

mengacu pada kebijakan motor harus dalam keadaan 

standar, tetapi harus lihat kronologis kerusakan terlebih 

dahulu.  

5. Selain mengedepankan performa mesin, desain motor 

juga harus selalu diperhatikan agar dapat lebih banyak 

lagi mencuri perhatian masyarakat. 

 

Tabel 5.1 Saran untuk Masing-Masing Variabel 

Variabel Hasil yang 
diinginkan Saran Implikasi Kebijakan 

Kesadaran 
Merek 
(X1) 

Selalu 
menjadi 
merek Top 
Of Mind 

Membuat iklan-
iklan yang 
menarik dan 
kreatif sehingga 
merek produk 
menjadi lebih 
mudah diingat. 

Melibatkan pembalap 
terkenal baik dari dalam 
negeri atau dari luar negeri 
sehingga iklan akan selalu 
diingat konsumen. 

Merek Meningkatkan Menambah dealer-dealer 
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menjadi 
lebih dikenal 
secara luas 

distribusi dan 
promosi produk 
ke daerah-daerah. 

resmi ke daerah-daerah 
sehingga akan lebih 
dikenal oleh konsumen 
luas dan pengiriman 
barang juga lebih mudah 
dan cepat. 

Asosiasi 
Merek 
(X2) 

Merek 
mempunyai 
banyak kelas 
produk 

Meningkatkan 
dan menciptakan 
kelas-kelas 
produk agar 
konsumen punya 
beberapa pilihan 
membeli. 

Meningkatkan 
penggarapan kelas motor 
sport yang kurang 
diperhatikan.  

Merek 
menjadi 
kepribadian 
konsumen 

Menciptakan 
merek yang sesuai 
harapan 
konsumen. 

Konsumen saat ini 
menyukai hal-hal yang 
modern sehingga Honda 
hendaknya menciptakan 
mereknya dengan gaya-
gaya modern dan 
futuristik. 

Persepsi 
Kualitas 

(X3) 

Kualitas 
selalu sesuai 
dengan 
harapan 
konsumen 

Mengurangi 
presentasi cacat 
produksi terutama 
pada sisi 
pelanggan. 

Melakukan seleksi pada 
produk yang telah 
diproduksi apakah 
kualitasnya benar-benar 
siap untuk didistribusikan. 

Produk 
unggul 
dibanding 
yang lain 

Menciptakan 
kelebihan 
tambahan pada 
produk. 

Menciptakan produk baru 
dengan memberikan 
kelebihan pada desain 
body yang lebih aero 
dinamis. 

Loyalitas 
Merek 
(X4) 

Konsumen 
selalu loyal 
terhadap 
merek 

After sales perlu 
ditingkatkan, agar 
konsumen 
semakin loyal. 

Menyediakan suku cadang 
penting disetiap Ahass, 
sehingga konsumen tidak 
perlu indent lama. 

Merek selalu 
menjadi 
rekomendasi 
pembeli 

Menjaga 
hubungan yang 
baik kepada 
konsumen 

Membuat acara-acara 
hiburan dengan 
mempromosikan merek, 
sehingga konsumen 
semakin tertarik terhadap 
merek.  
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