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BAB V 

 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil pengujian hipotesis 1 diketahui nilai signifikan product feature terhadap 

purchase intention adalah 0,000 atau < 0,05 nilai tersebut menunjukan bahwa 

variabel product feature memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap 

purchase intention. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Tanzila, Sohail dan Tanveer (2015) dimana 

hasil nilai independet t-test lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Khraim (2011) yang mengetahui hubungan antara merek 

produk, kualitas produk dan loyalitas merek dan hubungannya dengan minat 

pembelian konsumen, dimana menunjukkan bahwa secara parsial kualitas 

produk berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian konsumen. 

2. Hasil pengujian hipotesis 2 diketahui nilai signifikan brand terhadap 

purchase intention adalah 0,000 atau < 0,05 nilai tersebut menunjukan bahwa 

variabel brand memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap purchase 

intention. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Tanzila, Sohail dan Tanveer (2015) dimana hasil nilai 

independet t-test lebih besar dari 0,05. Menurut penelitian terdahulu Briliana 

dan Ritonga (2016) penelitian ini yang dilakukan sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Briliana dan Ritonga dimana hasil penelitian uji parsial 
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yang dilakukan menunjukkan pengujian secara parsiil terhadap variabel X2 

(brand equity) diperoleh nilai t hitung > t tabel (8.975 > 1.985) dan variabel 

X3 (brand loyalty) diperoleh nilai t hitung > t tabel (5.024 > 1.985), maka 

keputusan pengujian menolak Ho dan menerima Ha yang berarti bahwa 

brand equity dan brand loyality secara parsial mempunyai pengaruh terhadap 

purchase intention. Hal ini karena nilai yang ditambahkan pada produk 

sehingga punya tempat khusus di benak konsumen dan dapat membentuk 

loyalitas konsumen.  

3. Hasil pengujian hipotesis 3 diketahui nilai signifikan price terhadap purchase 

intention adalah 0,000 atau < 0,05 nilai tersebut menunjukan bahwa variabel 

price memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap purchase 

intention. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Tanzila, Sohail dan Tanveer (2015) dimana hasil nilai 

independet t-test lebih besar dari 0,05. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Nurcahyo, Andry dan Kevin (2017) meneliti tentang faktor-faktor yang 

dapat berpengaruh dalam intention to purchase melalui trust, price, dan 

service quality pada konsumen Bhinneka.com. Hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan sejalan dengan yang dilakukan dalam penelitian ini dimana 

secara parsial hasil penelitian Nurcahyo, Andry dan Kevin (2017) 

menunjukkan variabel price memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

intention to purchase dimana nilai t tabel > t hitung. 

4. Hasil pengujian hipotesis 4 diketahui nilai signifikan social influence 

terhadap purchase intention adalah 0,284 atau > 0,05 nilai tersebut 
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menunjukan bahwa variabel social influence tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan dan negatif terhadap purchase intention. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tanzila, Sohail dan Tanveer 

(2015) dimana hasil nilai independet t-test lebih besar dari 0,05. Selain 

Tanzila, Sohail dan Tanveer penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian 

ini yang dilakukan oleh Athapaththu dan Kulathunga (2018 ) yang meneliti 

tentang faktor-faktor apakah saja yang mempengaruhi niat pembelian melalui 

situs online yaitu dari pengaruh teknologi dan pengaruh sosial. Dimana hasil 

penelitian menunjukkan secara parsial pengaruh sosial memberikan dampak 

signifikan terhadap niat pembelian (β = 0,55, p <0,05). 

5. Hasil pengujian berdasarkan hasil uji F  diketahui nilai signifikan variabel 

product feature, brand price dan social influence terhadap purchase intention 

adalah 0,000 atau < 0,05 nilai tersebut menunjukan bahwa variabel product 

feature, brand, price dan social influence secara bersama-sama memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap purchase intention. Hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tanzila, Sohail 

dan Tanveer (2015) dimana hasil nilai F-test lebih besar dari 0,05. Pada 

penelitian yang dilakukan Briliana dan Ritonga (2016) menunjukkan 

perceived price, brand equity, brand loyalty, perceived price deal, dan 

product involvement terhadap purchase intention dari suatu produk 

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap minat pembeli. 
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5.2  Keterbatasan Penelitian  

 Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian yang diambil hanya mewakili keadaan yang sebenarnya dari 

keseluruhan pemakai atau penggunaan smartphone, sehingga cenderung 

kurang mewakili keseluruhan data penelitian. 

2. Masih adanya responden penelitian yang susah untuk mengisi kuisioner yang 

disebarkan. 

3.  Keterbatasan waktu untuk penyebaran kuisioner sehingga peneliti terburu-

buru dalam melakukan wawancara pada saat pengisian kuisioner. 

4. Hasil koefisien determinasi R Square sebesar 0,683 dan nilai (adjusted R) 

yang diperoleh sebesar 0,678. Hal ini berarti 67,8% purchase intention  

dipengaruhi oleh product feature (X1), brand (X2), price  (X3) dan social 

influence (X4) sedangkan sisanya yaitu 32,2% purchase intention dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan 

demikian kepada peneliti lanjutan hendaknya dapat menambah variabel 

lainnya yang berpengaruh terhadap purcahase intention. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut:  

1. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat lebih memperluas 

objek dan subjek penelitian. 
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2. Kedepannya dalam hal penjelasan tentang product feature yang ditawarkan 

oleh penjual dapat memberikan daya tarik sehingga customer berminat untuk 

melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. 

3. Brand menjadi peran penting dalam menjual produk smartphone, dengan 

demikian pada saat pengenalan brand kepada customer benar-benar harus 

dijelaskan secara detail tentang kualitas dari brand produk tersebut. Dengan 

demikian customer menjadi penasaran dan memiliki niat untuk membeli 

smartphone tersebut. 

4. Penawaran harga menjadi hal yang penting, untuk itu kepada para pengguna 

atau pun penjual hendaknya harga yang diberikan untuk menjadi acuan dalam 

pembelian, harga yang dipasarkan sesuai dengan kualitas produk yang 

ditawarkan dan keuangan customer. 

5. Dalam hal niat membeli pengaruh sosial sangat berperan aktif, karena adanya 

informasi tentang kualitas suatu smartphone yang baik berefek pada niat ingin 

membeli dan menggunakan produk smartphone. Dengan demikian sebagai 

penjual hendaknya tetap selalu menjelaskan dengan detail, tentang penjelasan 

informasi mengenai smartphone yang ditawarkan. 

6. Secara keseluruhan penggunaan smartphone yang dibeli sesuai dengan 

tingkat kebutuhan customer, sehingga kedepannya produk smartphone harus 

mampu bersaing dan memberikan citra yang baik terhadap masing-masing 

kualitas yang diberikan baik dari segi harga, feature dan brand. 

7.  Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat lebih memperluas 

variabel penelitian yang berpengaruh terhadap minat pembeli masyarakat 
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yaitu dari trust (kepercayaan) customer, strategi pemasaran (promosi dan 

iklan), variasi produk, gaua hidup dan faktor lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 
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