
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa hipotesis 

yang diterima adalah H1 yaitu Brand Awareness berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen Forte dan H2 yaitu Brand Association berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen Forte. Dapat disimpulkan bahwa Keputusan 

Pembelian dapat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh brand awareness dan 

brand association atau dengan meningkatkan brand awareness dan brand association 

sehingga keputusan pembelian akan meningkat secara signifikan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan maka berikut beberapa saran yang 

dapat diajukan: 

1. Bagi Forte 

Forte sebaiknya memanfaatkan hasil demografi survei untuk lebih 

memfokuskan marketing dan penjualan produk kepada responden yang 

mendominasi yaitu konsumen wanita dengan kisaran usia 20-30 tahun sebagai 

segmentasi baru Forte. Forte juga harus mengembangkan teknik marketing 

dengan mengubah waktu pengungguhan foto ke social media menjadi 3 hari 

sekali atau dengan bekerja sama dengan market place seperti Lazada atau 

tokopedia untuk menambah awareness dan kepercayaan masyarakat. Selain 



itu, Forte disarankan menempatkan logo menggunakan plat atau teknik 

emboss berwarna untuk logo brand dibagian luar produk agar produk lebih 

mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Untuk penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan 

variabel lain yang belum diteliti pada penelitian ini seperti perceive quality, 

brand loyalty, brand image dan lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya 

sebaiknya melakukan penelitian mengenai bagaimana cara meningkatkan 

brand awareness dan brand association. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Berikut adalah keterbatasan yang ada dalam penelitian ini: 

1. Penelitian ini hanya mencakup Brand Forte sebagai bisnis yang bergerak pada 

bidang fashion leather goods, sehingga hasil penelitian ini tidak diterapkan 

secara langsung pada bidang usaha lainnya. 

2. Hambatan penelitian yang dialami adalah karena pengumpulan data 

menggunakan survei online, maka tak jarang dari responden hanya sekedar 

melihat dan tidak mengisi survei yang telah diberikan, sehingga peneliti harus 

melakukan follow up satu persatu responden, dengan catatan agar responden 

tidak merasa terganggu atau risih. Selain itu peneliti tidak dapat memastikan 

apakah responden mengisi sesuai dengan persepsi mereka yang sesungguhnya. 


