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BAB 5 

KESIMPULAN  DAN IMPLIKASI 

5.1. Kesimpulan 

Dari berbagai analisis pengolahan hipotesis diatas dan 

sesuai dengan data empiris yang didapat, maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa brand personality dan brand 

reputation pada BlackBerry smartphone bukanlah faktor yang 

bisa membentuk hubungan yang kuat antara merek dengan 

pelanggan, fungsi utilitarian dan ekspresi diri yang 

ditawarkan oleh merek ini walaupun sudah melayani 

pelanggan dalam perbedaan-perbedaan kebutuhan belum 

mampu membangun hubungan merek tesebut dengan 

pelanggannya. Reputasi merek yang baik belum bisa menjadi 

ukuran bahwa pelanggan mempunyai hubungan dengan 

merek itu, keberhasilan penjualan BlackBerry dipasar belum 

bisa membuat reputasi merek ini positif dan membangun 

hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Tetapi pada 

brand tribalism, justru BlackBerry mampu membentuk 

hubungan dengan pelanggannya karena keistimewaan fitur 
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BlackBerry Messenger (BBM) dengan PIN (Personal 

Identification Number) yang tidak ada pada smartphone lain. 

Banyak komunitas-komunitas yang terbentuk karena adanya 

fitur BBM ini. Ini berarti bahwa BlackBerry harus 

memperhatikan komunitas-komunitas dari pengguna 

BlackBerry dengan berbagai program yang dirancang oleh 

merek ini agar penggunanya tetap setia untuk menggunakan 

merek ini sebagai konsumen yang loyal. Diharapkan 

penelitian ini untuk jangka waktu ke depan dapat menjadi 

sumber acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

membahas tentang brand tribalism dalam pengaruhnya 

terhadap brand relationship dan brand loyalty. 

 

5.2. Implikasi Terapan 

Setelah melakukan penelitian ini, harapan ke depan 

untuk Research in Motion (RIM) selaku pemilik merek 

BlackBerry, agar dalam membangun hubungan merek dengan 

pelanggan untuk lebih memperhatikan brand tribalism yang 

sudah terbentuk lewat pemberdayaan komunitas-komunitas 

pengguna merek ini agar bisa menjadi kekuatan Word of 

Mouth dalam memasarkan produknya, disamping itu tentunya 
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juga harus selalu melakukan terobosan dan inovasi baru 

dengan produk-produk baru agar selalu dinanti dan tetap 

menjadi fenomena di pasar smartphones seperti pada awal 

kemunculannya dalam pasar bisnis. 

 

5.3.  Keterbatasan Penelitian dan Agenda 

Penelitian Mendatang 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai 

berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada BlackBerry smartphone, 

tidak pada smartphone lainnya yang juga berhasil 

dipasaran seperti i-phone ataupun Samsung, sehingga 

apabila penelitian yang sama dilakukan pada obyek 

penelitian yang berbeda, maka hasil yang didapatkan 

kemungkinan berbeda dengan hasil yang didapatkan 

pada penelitian ini. 

2. Peneliti melakukan penelitian pada semua jenis 

BlackBerry, apabila hanya dipilih salah satu jenis yang 

berada di upper-class merek ini, kemungkinan hasil 
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juga akan berbeda dengan hasil penelitian yang 

sekarang. 

3. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu brand 

personality, brand reputation, dan brand tribalism dalam 

pembentukan brand relationship untuk meningkatkan 

brand loyalty. Untuk penelitian ke depan mungkin 

dapat mengganti atau menambahkan variabel-variabel 

yang lebih tepat untuk memperoleh hasil penelitian 

yang lebih baik. 


