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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini berusaha untuk memperoleh bukti empiris pengaruh variabel 

harga, kompatibilitas, pengaruh sosial, citra merk, atribut produk dan manfaat 

relatif terhadap minat beli. Berdasarkan data-data tersebut, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) memperoleh hasil bahwa variabel 

harga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian. Hasil 

pengujian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

berarti H1 ditolak. Namun, hasil pengujian ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim et al. (2013) dan Suki (2013). 

b. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) memperoleh hasil variabel 

kompatibilitas tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap minat 

pembelian. Hasil pengujian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian 

yang dilakukan berarti H2 ditolak. Namun, hasil pengujian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim et al. (2013); Ho dan Wu 

(2011). 

c. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) memperoleh hasil bahwa variabel 

pengaruh sosial memberikan pengaruh signifikan positif terhadap minat 

pembelian berarti H3 diterima. Hasil pengujian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Qun et al. (2012); Hossein, Seyede, dan 

Faeze (2011); Ibrahim et al. (2013) dan Suki (2013). 
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d. Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) memperoleh hasil bahwa variabel 

citra merk memberikan pengaruh signifikan secara positif terhadap minat 

pembelian berarti H4 diterima. Hasil pengujian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Jalilvand dan Samiei, (2012); Suki (2013); 

Yu, Lin dan Chen (2013); Tariq et al. (2013); Sum dan Liao (2009). 

e. Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) memperoleh hasil bahwa variabel 

atribut produk memberikan pengaruh signifikan secara positif terhadap 

minat pembelian berarti H5 diterima. Hasil ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Bian dan Moutinho (2011); Tariq et al. (2013). 

f. Hasil pengujian hipotesis keenam (H6) memperoleh hasil bahwa manfaat 

relatif tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap minat pembelian. 

Hasil pengujian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

berarti H6 ditolak. Namun, hasil pengujian ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Qun et al. (2012); Ho dan Wu (2011); dan 

Ibrahim et al. (2013). 

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang dapat ditemukan pada penelitian ini yaitu peneliti hanya 

melakukan penelitian di tempat umum di mall, sehingga tidak menggambarkan 

tingkat minat pembelian konsumen Batam secara menyeluruh (umum). Hasil bisa 

berbeda apabila penelitian tersebut mencakup wilayah yang lebih luas bahkan 

diluar Batam. Selain itu, Hasil uji koefisien determinasi pada regresi berganda 

menunjukkan bahwa masih ada variabel lain selain harga, kompatibilitas, 
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pengaruh sosial, citra merk, atribut produk dan manfaat relatif yang dapat 

menjelaskan variabel dependen minat beli. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Variabel pengaruh sosial berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

pembelian telepon pintar di Kota Batam, sehingga untuk perusahaan 

telepon pintar bisa melakukan promosi produknya tidak hanya kepada 

segmen yang dituju namun juga terhadap kelompok sosial segmen yang 

dituju dengan begitu maka konsumen akan memperkenalkan produk 

tersebut kepada teman dan keluarganya. 

2. Variabel citra merk berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

pembelian telepon pintar di Kota Batam, sehingga untuk perusahaan 

telepon pintar bisa lebih meningkatkan citra merk supaya produk lebih 

banyak dikenal masyarakat umum. Seperti contoh hal yang berkaitan 

dengan citra merk yaitu memperkuat citra merk suatu produk perusahaan  

dengan membuat positioning  

3. Variabel atribut produk berpengaruh siginifikan positif terhadap minat 

pembelian telepon pintar di Kota Batam, sehingga untuk perusahaan 

telepon pintar bisa menambah atribut baru ke dalam telepon pintar. Seperti 

contoh menambah fitur, ataupun desain yang mampu mendiferensiasikan 

produk perusahaan dengan pesaing lain nya. 
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