
104 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 

pada Bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik 

antaranya : 

1. Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan 

brand repositioning PT. Telkom Sorong terhadap 

brand image. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

pencitraan merek PT Telkom dalam penerapan 

brand repositining. 

2. Tidak terdapat pengaruh brand repositioning 

terhadap  brand awareness. Hal ini disebabkan 

pesan yang disampaikan PT. Telkom dalam brand 

repositioning untuk membangun kesadaran merek 

pelanggan adalah pesan yang  sulit diingat dan 

tidak memiliki hubungan antara merek dengan 

kategori produk. 

3. Penerapan brand repositioning PT. Telkom Sorong 
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tidak berpengaruh terhadap brand loyalty. Hal ini 

disebabkan karena penerapan brand repositioning 

PT. Telkom belum membentuk struktur keyakinan, 

struktur sikap dan struktur niat untuk menjadi 

loyal terhadap produk maupun merek. 

 

5.2. Implikasi Teori 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa brand 

repositioning berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap brand image sehingga penelitian ini tidak 

sependapat dengan Cravens dalam Mulyana (2007) 

yang mengatakan bahwa penerapan strategi 

reposisi akan membentuk citra perusahaan yang 

positif bagi konsumen terhadap perusahaan 

tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang 

disimpulkan maka secara teoritis penelitian ini 

menyebutkan bahwa brand repositoning 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap brand 

image, hasil penelitian ini berbeda dengan teori-

teori tentang pengaruh brand repositioning dan 
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brand image sebelumnya sehingga hasil penelitian 

dapat menjadi referensi serta kontribusi dalam 

penelitian selanjutnya. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa brand 

repositioning tidak berpengaruh terhadap brand 

awareness sehingga hasil penelitian ini tidak 

sependapat dengan pendapat Jewell (2007) yang 

mengatakan kesadaran suatu merek (brand 

awareness) dapat dipengaruhi oleh strategi reposisi 

merek atau brand repositioning. Berdasarkan hasil 

penelitian yang disimpulkan maka secara teoritis 

penelitian ini menyebutkan bahwa brand 

repositoning tidak berpengaruh tehadap brand 

awareness, hasil penelitian ini berbeda dengan 

teori-teori tentang pengaruh brand repositioning 

dan brand awareness sebelumnya sehingga hasil 

penelitian ini dapat menjadi referensi serta 

memberikan kontribusi dalam penelitian 

selanjutnya. 
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3. Hasil penelitian menunjukan bahwa brand 

repositioning tidak berpengaruh terhadap brand 

loyalty sehingga tidak sependapat dengan Jewell 

dan Unnava (2003) yang mengatakan bahwa 

penerapan brand repositioning dapat berpengaruh 

positif terhadap loyalitas atau kesetiaan pelanggan 

terhadap suatu produk atau perusahan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan 

maka secara teoritis penelitian ini menyebutkan 

bahwa brand repositoning tidak berpengaruh 

tehadap brand loyalty, hasil penelitian ini berbeda 

dengan teori-teori tentang pengaruh brand 

repositioning dan brand loyalty sebelumnya 

sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi 

referensi serta kontribusi dalam penelitian 

selanjutnya. 

 

5.3.  Implikasi Terapan 

Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau memberikan manfaat bagi PT. Telkom 
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Sorong dalam menerapkan brand repositioning. Beberapa 

hal yang bisa menjadi masukan lewat penelitan ini 

adalah : 

1. Berdasarkan hasil penelitan ini diketahui brand 

repositioning berpengaruh negatif dan signifikan  

terharap brand image pelanggan PT. Telkom 

Sorong, maka pencitraan merek PT. Telkom perlu 

dilakukan kembali.  

2. Berdasarkan hasil penelitan ini diketahui brand 

repositioning tidak berpengaruh terhadap brand 

awareness pelanggan PT. Telkom Sorong, maka 

berdasarkan penelitian ini, PT. Telkom perlu 

mengkaji kembali setiap pesan yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam membentuk tingkat 

kesadaran  

3. Berdasarkan hasil penelitan ini diketahui brand 

repositioning tidak berpengaruh terhadap brand 

loyalty pelanggan PT. Telkom Sorong, maka  

penerapan brand repositioning perlu di tinjau 

kembali sehingga mampu membentuk sistem 
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kognisi pelanggan untuk melakukan pembelian 

kembali. 

Berkaitan dengan hasil riset diatas, PT. Telkom 

Sorong perlu melakukan tinjauan kembali penerapan 

brand repositioning yang dilakukan sehingga mampu 

membentuk citra merek, kesadaran merek dan loyalitas 

konsumen terhadap merek. 

 

 

 

 

 


