BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh brand trust dan
brand engagement terhadap brand love pada produk smartphone Samsung.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel brand trust memiliki nilai koefisien sebesar 0,158 yang
menunjukkan bahwa brand trust memiliki nilai positif yang berarti
setiap penambahan brand trust sebesar satu satuan akan meningkatkan
brand love sebesar 0,158 dengan asumsi variabel brand engagement
bernilai nol atau konstan dan nilai t

hitung

sebesar 1,337 < ttabel (1,6612)

dengan tingkat signifikansi 0,185 > 0,05 yang menunjukkan bahwa
brand trust tidak berpengaruh signifikan terhadap brand love.
2. Variabel brand engagement memiliki nilai koefisien sebesar 0,412 yang
menunjukkan bahwa brand engagement memiliki nilai positif yang
berarti setiap penambahan brand engagement sebesar satu satuan akan
meningkatkan brand love sebesar 0,412 dengan asumsi variabel brand
trust bernilai nol atau konstan dan nilai thitung sebesar 4,176 > ttabel
(1,6612) dengan tingkat signifikansi 0,000 > 0,05 yang menunjukkan
bahwa brand engagement berpengaruh signifikan terhadapbrand love.

5.2. Keterbatasan
Variabel brand trust pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap brand
love, sehingga penelitian ini belum dapat menjelaskan pengaruh brand trust
terhadap brand love pada pengguna smartphone samsung.
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5.3. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa
saran sebagai berikut :
1. Saran Akademis
Penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain seperti
brand image, brand experience atau brandequity agar variabel yang diteliti
akan lebih banyak dan bervariatif untuk menghasilkan kesimpulan dengan
cakupan yang lebih luas.
2. Saran Praktis
Saran Praktis merupakan saran yang diberikan peneliti dari hasil penelitian
dan kesimpulan agar dapat meningkatkan brand trust dan brand engagement
pada pengguna smartphone Samsung di Kota Madiun sebagai berikut :
Smartphone Samsung menjadi pertimbangan bagi konsumen dengan
harga yang ditawarkan, walau harga lebih mahal namun lebih awet dalam
penggunaannya sehari – hari.
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