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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  
 

5.1  Kesimpulan                      

Hasil pengujian H1 memperlihatkan bahwa consumer inertia berpengaruh 

pada  repeat purchase intention dan memiliki pengaruh yang signifikan.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara consumer 

inertia dan repeat purchase intention. Kesetiaan seorang pelanggan dalam 

menggunakan sebuah produk yang membuat pelanggan tanpa sadar enggan 

beralih ke produk lain akan menbuat pelanggan sering melakukan pembelian 

ulang.  

 Hasil pengujian H2 memperlihatkan bahwa consumer satisfaction dan 

repeat purchase intention memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan adanya 

kepuasan yang baik pada produk atau jasa yang digunakan oleh pelanggan 

makahal ini akan mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian kembali 

pada produk atau jasa tersebut.  

Hasil pengujian H3 memperlihatkan bahwa product attribute berpengaruh 

signifikan pada repeat purchase intention. Karena product attribute yang menarik 

seperti desain produk, warna dan bentuk yang menarik akan membuat pelanggan 

akan melakukan pembelian kembali pada produk tersebut.  

Hasil pengujian H4 product attribute yang dimoderasi oleh variabel 

customer satisfaction berpengaruh pada variabel repeat purchase intention. 

Karena atribut produk yang menarik dan sesuai dengan keinginan pelanggan yang 

dimediasi oleh kepuasan pada atribut tersebut akan meningkatkan keinginan 

pelanggan untuk membeli kembali sebuah produk ponsel pintar.   
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Hasil pengujian H5 memperlihatkan bahwa luxury value memiliki 

pengaruh yang signifikan pada consumer satisfaction. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai-nilai 

kemewahan sebuah ponsel pintar dengan rasa puas dalam memilikinya. Ini 

memperlihatkan bahwa Hipotesis 5 dapat diterima.dan sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang mengatakan bahwa semakin mewah tampilan dari sebuah 

ponsel pintar maka akan meningkatkan kepuasan dari penggunanya. 

 

5.2  Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan yaitu: 

1. Keterbatasan pada 300 responden saja yyang dijadikan responden 

penelitian, sehingga hasil dari penelitian ini belum mencerminkan 

pengaruh antar variabel independen pada dependen secara umum untuk 

konteks di Indonesia hasil yang berbeda bisa saja didapatkan bila 

penelitian selanjutnya dilakukan pada responden dan lokasi penelitian 

yang berbeda. 

2. Variabel yang diteliti masih terbatas pada lima variabel independen saja, 

dan masih ada banyak variabel lain yang tidak diteliti. Saran penulis  

untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi minat pembelian seperti Brand Trust (Alan et al., 2016) 

 

5.3        Rekomendasi 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat 

memberikan rekomendasi sebagai berikut; 
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1. Bagi pihak manajemen perusahaan dan pemasar produk ponsel pintar:   

 Agar dapat lebih meningkatkan nilai kemewahan dari ponsel pintar yang 

akan dijual agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan ponsel pintar 

mereka, karena akan memberikan efek yang signifikan pada kepuasan 

pelanggan dan minat pembelian kembali dari konsumen.  

 Perusahaan dan pemasar produk ponsel pintar harus selalu meningkatkan 

kualitas fitur yang termasuk dalam product attribute dalam produk ponsel 

pintarnya, karena semakin banyak pesaing yang muncul dengan harga 

yang lebih rendah dengan fitur yang lebih lengkap, sehingga mampu 

menarik calon pembeli dari segmen pasar yang lebih besar. 
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