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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

 

5.1 Kesimpulan                      

 Setelah melalui beberapa pembahasan dan perhitungan dalam bab 

sebelumnya mengenai pengaruh dan hubungan antara variabel brand image,  

product quality, price, product features dan social influence terhadap variabel 

purchase intention pada 280 responden yang merupakan mahasiswa dari empat 

universitas terbesar di Batam yang menjadi objek dari penelitian ini.  

 Hasil pengujian H1 dengan regresi berganda dapat disimpulkan bahwa 

brand image berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. Temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek yang bagus dari sebuah 

smartphone akan mempengaruhi minat pelanggan untuk membeli produk tersebut. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian dari Tariq dan Nawaz (2013), Lim et al., 

(2013) dan Mirabi et al., (2015). 

 Hasil pengujian H2 dengan regresi berganda diperoleh kesimpulan terdapat 

pengaruh antara product quality terhadap purchase intention. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas produk smartphone yang bagus akan membantu 

meningkatkan minat beli pelanggan terhadap produk tersebut. Hasil temuan 

penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Mirabi et al., (2015) dan Naing dan 

Chaipoopirutana (2014). 

Hasil pengujian H3 dengan regresi berganda diperoleh kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara price terhadap purchase intention. Temuan ini 

menunjukkan bahwa tingkat harga yang ditawarkan oleh penjual terhadap sebuah 
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produk smartphone akan berpengaruh signifikan terhadap minat beli pelanggan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Tanzila et al., (2015), Lin 

(2007) dan Mirabi et al., (2015). 

  Hasil pengujian H4 dengan regresi berganda dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini variabel product features berpengaruh signifikan terhadap 

purchase intention. Temuan ini menunjukkan bahwa fitur fitur yang ditawarkan 

oleh sebuah produk smartphone  akan berdampak signifikan terhadap minat beli 

pelanggan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Tanzila et al., 

(2015) dan Lim et al., (2013). 

Hasil pengujian H5 dengan regresi berganda dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini variabel social influence berpengaruh signifikan terhadap 

purchase intention. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh dan masukan dari 

dari teman dan anggota keluarga akan berdampak signifikan terhadap minat beli 

pelanggan terhadap produk smartphone. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian dari Lim et al., (2013) dan Chew et al., (2012). 

 

5.2  Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan yaitu: 

1. Jumlah responden yang terbatas hanya pada 280 orang mahasiswa yang 

memiliki smartphone yang berdomosili di Batam, sehingga hasil dari 

penelitian ini bisa saja berbeda bila penelitian selanjutnya dilakukan pada 

responden dan lokasi penelitian yang berbeda. 
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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 product knowlegde dan product 

advertising. 

 

5.3        Rekomendasi 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat 

memberikan rekomendasi sebagai berikut; 

1. Bagi pihak manajemen perusahaan dan pemasar produk smartphone:   

a) Agar dapat lebih meningkatkan citra merek dari smartphone yang akan 

dijual agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan merek smartphone 

mereka, karena citra dari sebuah merek smartphone akan memberikan efek 

yang signifikan terhadap minat pembelian dari konsumen, semakin bagus 

citra merek smartphone tersebut maka minat pembelian dari calon 

pelanggan juga akan meningkat.  

b) Perusahaan dan pemasar produk smartphone harus selalu meningkatkan 

kualitas produk dan fitur dalam produk smartphonenya, 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. 

c) Pelayanan penjualan dan purna jual juga menjadi salah satu 

pertimbangan konsumen dalam memilih produk smartphone, sehingga 
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pihak perusahaan dan pemasar produk smartphone juga harus terus 

meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen, karena 

kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor yang signifikan 

dalam mempengaruhi minat pembelian konsumen terhadap produk 

smartphone.  

2. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya 

a) Penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa ataupun 

peneliti selanjutnya yang akan menelti tentang variabel yang 

mempengaruhi purchase intention atau minat pembelian terhadap 

produk smartphone dengan menambahkan atau meneliti variabel lain 

yang dapat mempengaruhi minat pembelian pelanggan agar 

mendapatkan hasil yang lebih komprehensip dari penelitian ini. 

b) Menentukan objek penelitian di luar wilayah kota Batam ataupun 

karakteristik responden yang berbeda dari penelitian ini untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang mungkin saja berbeda dengan 

penelitian ini. 
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