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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  
 

5.1  Kesimpulan        

 Berdasarkan uraian dan analisis pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya mengenai hubungan antara harga, citra merek, desain produk, 

kualitas dan fitur smartphone terhadap minat pembelian pada 188 responden. 

Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian pada hipotesis pertama (H1) dengan regresi berganda 

menyatakan bahwa Harga berpengaruh negatif terhadap Minat Pembelian. 

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mirabi et al., (2015) yang menunjukkan bahwa harga berdampak yang 

signifikan pada minat pembelian. 

b. Hasil pengujian pada hipotesis kedua (H2) dengan regresi berganda 

menyatakan bahwa Merek berpengaruh positif terhadap Minat Pembelian. 

Penelitian sebelumnya dari Tran (2019), Amir dan Asad (2019), 

Taivanjargal et al., (2019) dan Tariq dan Nawaz (2013)  

c. Hasil pengujian pada hipotesis ketiga (H3) dengan regresi berganda 

menyatakan bahwa Desain berpengaruh positif terhadap Minat Pembelian. 

Penelitian sebelumnya dari Tran (2019), Taivanjargal et al., (2019) dan 

Tariq dan Nawaz (2013) 

d. Hasil pengujian pada hipotesis keempat (H4) dengan regresi berganda 

menyatakan bahwa Kualitas berpengaruh positif terhadap Minat 
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Pembelian. Penelitian sebelumnya dari Tran (2019), Amir dan Asad 

(2019), Naing dan Chaipoopirutana (2014) dan Tariq dan Nawaz (2013) 

e. Hasil pengujian pada hipotesis kelima (H5) dengan regresi berganda 

menyatakan bahwa Fitur berpengaruh positif terhadap Minat Pembelian. . 

Penelitian dari Tran (2019), Taivanjargal et al., (2019), Sujata et al., 

(2016), Tanzila et al., (2015) 

           

5.2  Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan 

dalam penelitian ini, yaitu; 

1) Jumlah responden yang terbatas hanya pada responden pemilik dan 

pembeli smartphone di wilayah Batam saja, sehingga belum 

mencerminkan pengaruh antar variabel secara keseluruhan terhadap minat 

pembelian kembali pada produk smartphone di kota lain di Indonesia.  

2) Jumlah responden yang diteliti sebesar 188 responden. Penelitian 

berikutnya dapat meningkatkan jumlah responden agar hasil yang lebih 

dapat mencerminkan pengaruh variabel yang diteliti terhadap minat 

pembelian kembali dari sebuah smartphone. 

3) Variabel yang diteliti masih terbatas pada lima variabel independen saja,  

yaitu Harga, Merek, Desain Produk, Kualitas dan  Fitur. Ada beberapa 

variabel lain yang dapat dimasukkan kedalam penelitian lanjutan seperti 

pengaruh sosial (Tanzila et al., 2015) dan keterikatan produk (Tariq & 

Nawaz, 2013). 
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5.3  Rekomendasi 

1. Harga berpengaruh signifikan negatif terhadap minat pembelian 

kembali. Sehingga direkomendasikan kepada produsen ataupun 

distributor produk smartphone di Batam agar memperhatikan harga 

jual smartphone yang dapat terjangkau oleh masyarakat Batam, karena 

harga merupakan salah satu pertimbangan utama bagi masyarakat 

sebelum memutuskan membeli smartphone. 

2. Merek juga terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

pembelian sehingga distributor ataupun produsen smartphone dapat 

meningkatkan nilai merek smartphone yang dipasarkan dengan cara 

melakukan bauran promosi secara berkala. 

3. Desain yang menarik mempunyai hubungan dengan minat pelanggan 

dalam membeli smartphone, sehingga disarankan kepada produsen 

untuk dapat mendesain smartphone agar terlihat berkelas dan modern, 

sehingga semakin menarik perhatian pelanggan dalam memilih 

smartphone yang akan dibelinya. 

4. Fitur yang menarik itu terus meningkatkan kapasitas prosesor dan 

kamera supaya pelanggan makin menarik untuk membelinya. 

5. Kualitas dengan melakukan program berupa inovasi design produk, 

mengupdate software dan hardware produk beserta memperbanyak 

service center.  
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