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Analisis Ekuitas Merek pada Kartu GSM Prabayar Merek As dari PT 
Telkomsel Tbk di Kota Palembang

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui nilai ekuitas merek 
dari kartu SIM GSM prabayar merek As dari PT Telkomsel Tbk di kota 
Palembang dan 2) untuk mengetahui atribut yang dominan mempengaruhi 
pertimbangan konsumen untuk membeli kartu As.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekuitas merek dari kartu As 
sidah baik. Hal ini terlihat dari perhitungan Brand Awareness dan Brand Loyalty 
yang menunjukkan bahwa kartu As menempati posisi teratas di dalam benak 
konsumen, dan pengguna kartu As merupakan pelanggan yang loyal terhadap 
merek As. Pada analisis Brand Association ditemukan bahwa ada dua atribut yang 
membentuk Brand Image bagi kartu As. Kedua atribut terdebut adalah 1) jaringan 
luas dan 2) fasilitas produk lengkap dan mengikuti perkembangan teknologi.

Oleh karena itu untuk mempertahankan nilai ekuitas merek yang sudah 
bagus tersebut, penulis menyarankan Telkomsel agar memfokuskan promosinya 
pada dua atribut yang membentuk brand image kartu As di masyarakat, serta 
memfokuskan desain produknya bagi anak muda karena sebagian besar pengguna 
kartu As adalah anak muda.

Kata Kunci: Ekuitas Merek

s’*
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BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

David A. Aaker menyatakan bahwa merek memberikan “nilai” sehingga 

nilai total produk yang bermerek baik menjadi lebih tinggi dibandingkan produk 

yang dinilai semata-mata secara objektif. Salah satu pertimbangan yang dapat 

dikemukakan adalah reputasi tinggi merek yang baik tentunya tidak jatuh dari

1.1

;

langit, tetapi dibangun melalui proses yang bahkan tidak jarang membutuhkan 

waktu ratusan tahun. Jika pembangunan merek membutuhkan usaha sedemikian 

rupa, maka wajarlah muncul kompensasi tambahan nilai. Nilai inilah yang disebut

ekuitas merek. (Durianto,2004:l)

Merek akan menjadi aset perusahaan yang paling bernilai. Untuk itu

merek perlu dikelola, dikembangkan, diperkuat, dan ditingkatkan kualitasnya 

sehingga dapat memberikan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan.

(Rangkuti,2004)

Merek adalah nama penting bagi sebuah produk atau jasa. Merek adalah 

simbol dan indikator kualitas dari sebuah produk. Merek-merek produk yang 

sudah lama dikenal oleh konsumen telah menjadi sebuah citra bahkan simbol 

status bagi produk tersebut. Maka tidak mengherankan jika merek seringkali 

dijadikan kriteria dalam mengevaluasi suatu produk. (Sumarwan,2002:303)

1



2

Menurut (Kotler,2002:460) merek mengandung janji perusahaan untuk 

konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. 

Merek lebih dari sekedar jaminan kualitas karena di dalamnya tercakup 

pengertian berikut ini:

Atribut produk, seperti halnya kualitas, gengsi, nilai jual kembali* desain, 

dan lain-lain.

2. Manfaat. Meskipun suatu merek membawa sejumlah atribut, konsumen 

sebenarnya membeli manfaat dari produk tersebut.

3. Nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.

4. Budaya. Merek juga mencerminkan budaya tertentu. Produk-produk jepang 

mencerminkan budaya jepang.

5. Kepribadian. Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu. Sering kali 

produk tertentu menggunakan kepribadian orang yang terkenal untuk 

mendongkrak atau menopang merek produknya.

6. pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut Pemakai barang mewah biasanya 

diasosiasikan sebagai orang kaya.

Dalam kondisi pasar yang kompetitif, preferensi dan loyalitas pelanggan 

adalah kunci sukses. Terlebih pada kondisi sekarang, pemasaran merupakan 

pertempuran persepsi konsumen dan tidak lagi sekedar pertempuran produk.

Pembentukan persepsi dapat dilakukan melalui jalur merek. Pada 

ini suatu produk dengan ekuitas merek yang kuat akan berkesempatan 

membentuk landa^n merek (brand platform) yang kuat dan mampu

secara
enam

1.

tatanan



I
3

gembangkan keberadaan merek dalam persaingan apapun dalam waktu yangmen

lama.

Menurut American Marketing Association merek adalah nama, istilah, 

tanda, simbol desain ataupun kombinasinya yang mengidentifikasikan suatu 

barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Identifikasi tersebut juga 

berfungsi untuk membedakannya dengan produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan pesaing. (Kotler,2002:460) Lebih jauh sebenarnya merek merupakan 

nilai tangible dan intangible yang terwakili dalam sebuah merek dagang yang 

mampu menciptakan nilai dan pengaruh tersendiri di pasar bila diatur dengan

tepat.

Menurut (Durianto,2004:2) merek menjadi sangat penting karena 

beberapa faktor berikut ini:

o Merek sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. Merek 

yang kuat akan sanggup perubah perilaku konsumen, 

o Merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh 

konsumen. Dengan adanya merek, konsumen dapat dengan mudah 

membedakan produk yang akan dibelinya dengan produk lain sehubungan 

dengan kualitas, kepuasan, kebanggaan, ataupun atribut lain yang melekat 

pada merek tersebut.

o Merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. Semakin 

kuat suatu merek, semakin kuat pula interaksinya dengan konsumen dan 

makin banyak asosiasi merek yang terbentuk dalam merek tersebut.

W
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Merek adalah indikator value yang ditawarkan perusahaan kepada 

konsumen. Dengan merek perusahaan atau produk mampu lepas dari perangkap 

komoditasasi. Merek memungkinkan produk atau layanan suatu perusahaan 

terbebas dari aturan dasar kurva permintaan-penawaran, dimana harga di pasar 

akan turun seiring dengan naiknya penawaran. Sebaliknya harga akan naik seiring 

dengan naiknya permintaan. Jadi, harga terbentuk dari adanya keseimbangan 

penawaran dan permintaan.

Dengan memiliki ekuitas merek yang kuat, perusahaan atau produk bisa 

membebaskan diri dari hukum dasar ekonomi tersebut. Perusahaan bisa mematok 

harga mengikuti kemampuan value yang ditawarkan oleh konsumen. Harga yang

dipatok tidak lagi bergantung pada titik keseimbangan harga dalam kurva 

permintaan-penawaran. Akibatnya perusahaan mampu menjadi “price maker” 

bukan “price taker”.

Di tengah persaingan yang semakin ketat, merek bisa menjadi senjata 

andalan untuk menarik perhatian dan mengikat loyalitas pelanggan. Merek yang 

prestisius dapat disebut memiliki ekuitas merek yang kuat. Suatu produk yang 

memiliki ekuitas merek yang kuat dapat membentuk landasan merek yang kuat 

dan mampu mengembangkan keberadaan suatu merek dalam persaingan apapun 

dan dalam jangka waktu yang lama. Konsumen kini banyak menjadikan merek 

sebagai salah satu bahan pertimbangan penting ketika hendak membeli 

produk. Pertimbangan tersebut didasari oleh banyak aspek baik yang bersifat

suatu

rasional maupun emosional. Secara rasional, konsumen percaya bahwa merek 

tertentu bisa memberikan jaminan kualitas. Sadangkan secara emosi-wm
V-
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tersebut dianggap mampu menjaga atau meningkatkan citra dan gengsi

penggunanya.

Persaingan yang semakin ketat dan kompetitif saat ini juga terjadi dalam 

bisnis operator telepon seluler. Maka dari itu semakin banyak operator seluler 

baru yang bermunculan. Walaupun banyak operator baru bermunculan, tetapi 

hanya tiga operator yang berbasis Teknologi GSM.

Tabel 1.1
Daftar Tiga Besar Perusahaan Operator Seluler 

Berbasis Teknologi GSM di Indonesia
PsR§§a P§§sfNama PeFU§ahaanN8:

55%PT Telkomsel Tbk1

31%PT Indosat Tbk2

14%PT Excelcomindo Pratama3

Sumber: wmv.Telkomsel.com

PT Telkomsel sebagai salah satu perusahaan jasa operator telepon

seluler berbasis teknologi GSM mulai resmi beroperasi pada tahun 1995. Saat ini 

total Pelanggan Telkomsel mencapai lebih dari 38 juta pelanggan, sedangkan 

Untuk wilayah palembang sebanyak 3,8 juta pelanggan. Layanan telkomsel telah 

melingkupi lebih dari 95% dari total area populasi Penduduk Indonesia. Untuk 

menjangkau coverage internasional yang lebih luas, saat ini Telkomsel telah 

menjalin kerjasama dengan 259 mitra internasional di 153 negara. Jangkauan 

yang luas secara nasional dan internasional inilah yang menjadi salah satu 

keunggulan kompetitif dari telkomsel terhadap dua pesaing terdekatnya.

Sebagai respon terhadap semakin meningkatnya persaingan pada bisnis ini, 

pada tanggal 24 Mei 2004 telkomsel meluncurkan produk terbaru mereka yang

area
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kartu As. Produk ini diluncurkan sebagai kartu prabayar untukdiberi nama

mendampingi kartu simPATI yang telah sukses terlebih dahulu. Kartu As 

membidik segmen menengah bawah dengan memberikan varian harga voucer 

alternatif sebesar Rp 20.000,- dan Rp 25.000,-. Pada saat pertama kali Produk ini 

diluncurkan, kartu As tidak mempunyai pesaing. Tetapi dengan semakin 

berkembangnya market di segmen ini, maka dua pesaing telkomsel meluncurkan 

varian kartu yang sama yaitu Im3 dan Bebas.

Tabel 1.2
Beberapa Merek Kartu Sim Prabayar dengan Teknologi GSM yang Beredar

di Indonesia, tahun 2007_________
Merek kartu SIM PrabayarNama Operator Seluler
simPATIPT Telkomsel Tbk As
MentariPT Indosat Jbk isi
Pro-XLPT Excelcomindo 

Pratama Jempol
Bebas

Sumber: www.Telkomsel.com

Dengan semakin banyaknya merek-merek kartu SIM prabayar yang 

membidik pasar menengah bawah, kini konsumen dimanjakan dengan banyaknya 

alternatif pilihan. Dengan semakin gencarnya promosi, harga kartu perdana yang 

semakin murah, serta penerapan tarif yang lebih murah yang dilakukan oleh 

operator-operator seluler lainnya, dapat mengakibatkan pelanggan telkomsel lebih 

mudah beralih ke kartu sim prabayar yang lain. Hal ini dapat berdampak pada 

pada pangsa pasar telkomsel yang semakin lama semakin menurun.

Dalam kondisi seperti ini, faktor merek bisa menjadi aset perusahaan 

yang paling bernilai. Dengan semakin banyaknya jumlah pesaing, maka produk

http://www.Telkomsel.com
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memiliki ekuitas merek yang kuat akan tetap mampu bersaing danyang

menguasai pasar.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai ekuitas merek pada kartu sim prabayar merek As dari telkomsel dengan 

judul “Analisis Ekuitas Merek pada Kartu GSM Prabayar Merek As dari PT

Telkomsel Tbk di Kota Palembang”.

Perumusan Masalah1.2

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan

masalah yang akan diteliti adalah:

Sejauhmana nilai Ekuitas Merek (Brand Equity) dari kartu SIM prabayar1.

merek As dari PT Telkomsel ?

2. Atribut apa yang dominan mempengaruhi pertimbangan konsumen untuk

membeli kartu SIM prabayar merek As dari Telkomsel ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Ekuitas Merek 

pada Kartu SIM Prabayar Merek As dari PT Telkomsel Tbk di Kota Palembang”, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui nilai Ekuitas Merek {Brand Equity) dari kartu SIM 

prabayar merek As dari PT Telkomsel.

1.

2. Untuk mengetahui atribut yang dominan mempengaruhi pertimbangan 

konsumen untuk membeli kartu SIM prabayar merek As dari Telkomsel ?
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang bagaimana ekuitas merek pada kartu As dari Telkomsel 

dan atribut-atribut yang terbentuk di benak konsumen tentang produk ini. 

Sehingga, dengan demikian hasil dari riset ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi perusahaan dalam menerapkan strategi pemasaran yang akan 

diterapkan dalam menghadapi saingan dari penyedia jasa sejenis.

2. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan mengenai studi tentang merek.

1.

Metodologi Penelitian1.5

Objek Penelitian1.5.1

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian akan dilakukan di kantor PT

Telkomsel regional Sumbagsel di jalan Veteran No. 88 palembang. Sedangkan 

yang menjadi objek penelitian adalah pelanggan kartu prabayar merek As dari 

Telkomsel yang berdomisili di wilayah Palembang.

1.5.2 Desain Penelitian

Tipe desain riset dalam penelitian ini adalah riset deskriptif, yaitu desain

riset yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau populasi 

tertentu. (Umar, 2005:81)
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1.5.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ekuitas merek pada Kartu SIM Prabayar Merek As dari PT 

Telkomsel dibatasi pada tiga elemen utama dari ekuitas merek, yaitu Brand 

Awareness (kesadaran terhadap merek), Brand Loyalty (loyalitas terhadap merek), 

dan Brand Association (asosiasi terhadap merek).

1.5.4 Populasi dan Sampel

Secara umum populasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan data 

(elemen) yang mengidentifikasikan sekumpulan fenomena dimana data tersebut 

memiliki karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh 

pengguna kartu sim prabayar yang berdomisili di wilayah Palembang.

Mengingat tidak diketahuinya secara pasti tentang jumlah populasi

sebagai acuan dalam menentukan besarnya sampel yang harus dipenuhi dalam

penelitian ini dan juga karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka penulis 

membatasi 100 orang responden saja sebagai sampel dalam penelitian ini yang 

diharapkan mampu mewakili keseluruhan.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode non probability sampling dengan cara Convinience sampling yaitu

pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan ketersediaan elemen dan 

kemudahan untuk mendapatkannya.

Variabel Penelitian 

1.5.5.1 Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti adalah tiga elemen dari 

ekuitas merek, yaitu:

1.5.5
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1. Variabel kesadaran terhadap merek (Brand Awareness)

■ Top of Mind (Puncak Pikiran)

■ Brand Recall (Pengingatan kembali terhadap merek)

• Brand Recognition (pengenalan merek)

• Unaware of Brand (Tidak Mengenali Merek)

2. Variabel loyalitas konsumen terhadap merek (BrandLoyalty)

3. variabel asosiasi konsumen terhadap merek (Brand associatiori)

1.5.5.2 Batasan Operasional Variabel

Agar tak terjadi perbedaan pandangan dalam mendefinisikan variabel

yang dianalisa, maka diperlukan batasan operasional dari veriabel-variabel

sebagai berikut:

Ekuitas merek yang dimaksud adalah nilai dari suatu merek ( dalam hal 

ini kartu prabayar merek As dari Telkomsel) berdasarkan pada sejauh mana merek 

tersebut memiliki loyalitas merek, kesadaran terhadap nama merek, dan apa 

asosiasi konsumen terhadap merek tersebut.

1. Variabe 1 Brand A wareness

Variabel ini memberi informasi mengenai tingkat kemampuan 

responden dalam mengenal dan mengingat kartu prabayar merek As dari 

Telkomsel.

Variabel ini akan diteliti akan diteliti melalui empat tingkatan kesadaran

merek, yaitu:
«-'V
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Top of Mind

Merek yang disebutkan pertama 

muncul dalam

merupakan merek utama dari berbagai merek yang 

konsumen.

Brand Recall

pengingatan kembali merek didasarkan pada permintaan seseorang untuk 

menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk.

kali oleh konsumen atau yang pertama kali 

benak konsumen. Dengan kata lain, merek tersebut

ada dalam benak

Brand Recognition

Adalah tingkat minimal kesadaran merek, di mana pengenalan suatu merek 

muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan 

Unaware of Brand

Konsumen tidak menyadari adanya suatu merek

2. Variabel Brand Loyalty

Merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan atau loyalitas kepada

sebuah merek, dalam hal ini kartu prabayar merek As dari Telkomsel. Ukuran ini

mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan 

beralih ke merek produk yang lain terutama jika pada merek tersebut didapati 

adanya perubahan baik menyangkut harga maupun atribut lain.

Variabel ini akan diteliti melalui lima tingkatan loyalitas merek, yaitu:

■ Committed buyer (pembeli yang berkomitmen)

Adalah kategori pembeli yang setia. Mereka mempunyai kebanggaan dalam 

menggunakan suatu merek. Merek tersebut bahkan menjadi sangat penting,
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dari segi fungsi maupun sebagai ekspresi siapa sebenarnya penggunanya.ciri

tampak pada kategori ini adalah tindakan pembeli untuk 

merekomendasikan /mempromosikan merek yang ia gunakan kepada orang

yang

lain.

■ Likes the brand (menyukai merek)

Adalah kategori pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. 

Rasa suka didasari oleh asosiasi yang berkaitan dengan simbol, rangkaian

pengalaman menggunakan merek itu sebelumnya, atau persepsi kualitas yang

tinggi.

■ Satisfied buyer (Pembeli yang puas dengan biaya peralihan)

Adalah kategori pembeli yang puas dengan merek yang mereka konsumsi.

Namun mereka dapat saja berpindah merek dengan menanggung switching

cost (biaya peralihan), seperti waktu, biaya, atau risiko yang timbul akibat 

tindakan peralihan merek tersebut.

■ Habitual Buyer (Pembeli yang bersifat kebiasaan)

Adalah pembeli yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi 

suatu merek produk. Tidak ada alasan yang kuat baginya untuk membeli 

merek produk lain atau berpindah merek, terutama jika peralihan itu

membutuhkan usaha biaya, atau pengorbanan lain. Jadi, ia membeli 

merek produk karena alasan kebiasaan.

• Switcher/Price buyer (Pembeli yang berpindah-pindah)

Adalah tingkat loyalitas yang paling dasar. Semakin sering pembelian 

konsumen berpindah dari suatu merek ke merek yang lain mengindikasikan

suatu
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bahwa merek tidak loyal, semua merek dianggap memadai. Dalam hal ini 

merek memegang peranan yang kecil dalam keputusan pembelian. Ciri paling 

jelas dalam kategori ini adalah mereka membeli suatu merek karena banyak 

konsumen lain membeli merek tersebut karena harganya murah.

3. Variabel Brand association

Adalah segala kesan yang muncul di benak konsumen yang terkait 

dengan ingatannya mengenai kartu prabayar merek As dari Telkomsel.

Variabel ini akan diteliti melalui 5 parameter kebutuhan pokok pengguna

kartu sim prabayar, yaitu:

■ Jaringan yang luas

• Kualitas Jaringan yang handal

• Kelengkapan fasilitas Produk dan inovasi produk

■ Kenyamanan puma jual

■ Tarif yang murah

1.5.6 Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Sifat pertanyaan yang diajukan merupakan kombinasi antara pertanyaan tertutup 

dan pertanyaan terbuka.
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Jenis dan Metode Pengumpulan Data1.5.7

1.5.7.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan 

atau pengisian kuesioner. Contohnya kuesioner mengenai tingkat 

kesadaran konsumen terhadap merek, loyalitas konsumen terhadap merek, dan 

asosiasi konsumen terhadap merek.

wawancara

2. Data Sekunder

Yaitu data yang telah lebih dahulu di peroleh atau dikumpulkan oleh

orang lain ataupun dapat juga data yang didapat dari membaca literatur-literatur

dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.5.7.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara:

1. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak yang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

2. Kuesioner

Penulis menyebarkan daftar pertanyaan yang telah disusun kepada 

responden untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah 

sedang diteliti.

yang
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3. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah salah satu metode pengumpulan data 

dengan cara mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui literatur- 

literatur, jurnal penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti.

1.5.8 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif

dan kualitatif.

1. Analisis Kuantitatif

Untuk mengukur variabel kesadaran merek (brand awareness) dan 

loyalitas merek (brand loyalty) dilakukan dengan perhitungan prosentase terhadap 

data yang ada. Sedangkan untuk veriabel asosiasi merek (brand association) akan 

digunakan cochran Q-test. Perhitungan ini dilakukan dengan SPSS (Statistical 

Package for Social Science) versi 13.0.

Rumus Cochran Q-test: (Rangkuti,2004,47)

(*-u - YjCj -
Q =

Dimana:

k = jumlah variabel 

n = jumlah responden
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Cj = total responden pada j variabel (kolom)

R i = total responden pada I pengamatan (baris)

2. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan data yang diperoleh 

dari penelitian dan menghubungkannya dari teori-teori yang ada.

Sistematika Penulisan1.6

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang isinya sebagai

berikut:

BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan apa yang menjadi latar belakang pemilihan judul,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Landasan Teori

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai teori-teori yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti agar tulisan bisa 

dimengerti sebelum dibahas secara mendalam. Secara singkat diuraikan 

tentang pengertian merek dan elemen ekuitas merek.

BAB III. Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini dikemukakan tentang keadaan umum dari perusahaan yang 

meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi pembagian tugas
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masing-masing bagian, produk perusahaan, serta aktivitas promosi dan 

saluran distribusi.

BAB IV. Pembahasan

Bab ini merupakan isi utama dari penulisan skripsi ini. Penulis akan 

melakukan proses analisisterhadap permasalahan berdasarkan data dan

informasi yang didapat untuk menjawab perumusan masalah yang telah

dikemukakan.

BAB V. Kesimpulan dan saran

Bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini memuat beberapa kesimpulan

yang berhasil dirangkum penulis dari hasil analisis bab-bab sebelumnya

serta beberapa saran dari penulis yang mungkin dapat digunakan 

perusahaan dalam merumuskan strategi untuk menghadapai persaingan 

dari produk sejenis dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
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