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Bab V

Kesimpulan dan saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh melalui

penyebaran kuesioner kepada responden sebanyak 100 buah kuesioner tentang

pengaruh brand image Telkomsel terhadap keputusan pembelian kartu perdana

simpati, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan  hasil analisis pernyataan responden terhadap brand image

telkomsel dengan produknya adalah simpati, diperoleh nilai rata-rata

responden sebesar 3,39. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden

terhadap pernyataan tersebut adalah cukup setuju, yang berarti menunjukkan

bahwa brand image telkomsel dengan produknya yaitu simpati memiliki

kesan yang cukup baik dan bukan merupakan merek yang merugikan pihak

konsumen. Pernyataan responden tertinggi adalah mengenai merek simpati

mudah untuk diucapkan yang memperoleh nilai sebesar 3,67. Sedangkan

pernyataan responden yang terendah adalah mengenai merek simpati mudah

dikenal dan diingat yang memperoleh nilai sebesar 3,09.

2. Berdasarkan  hasil analisis pernyataan responden terhadap keputusan

pembelian kartu perdana telkomsel  diperoleh nilai rata-rata responden sebesar

3,09. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pernyataan
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tersebut adalah cukup setuju, yang berarti menunjukkan bahwa para

konsumen tidak keberatan dalam memutusankan untuk melakukan pembelian

terhadap kartu perdana simpati. Pernyataan responden tertinggi adalah

kepuasan konsumen dalam menggunakan kartu simpati yang memperoleh

nilai sebesar 3,43. Sedangkan pernyataan responden yang terendah adalah

mengenai pembelian produk guna memenuhi kebutuhan telekomunikasi  yang

memperoleh nilai sebesar 3,09.

3. Berdasarkan hasil penelitian koefisien Korelasi Rank Spearman (rs), maka

diperoleh rs sebesar 0,814. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antar

variable yang sangat kuat dan arahnya positif antara variabel X (brand Image)

dengan variabel Y (Keputusan Pembelian). Hal ini juga menunjukkan bahwa

brand image yang baik akan berpengaruh positif terhadap keputusan

pembelian.

4. Berdasarkan hasil perhitungan analisis uji hipotesis, maka dapat diketahui

nilai thitung sebesar 13.253 dan nilai ttabel sebesar 1.661. Hal ini menunjukkan

bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel sehingga Hi diterima dan Ho ditolak, ini

berarti terdapat hubungan positif yang signifikan antara brand image dengan

keputusan pembelian. Oleh karena nilai thitung berada pada daerah penolakan

Ho, jadi hipotesis yang diajukan penulis yaitu “jika brand image menurut

pandangan konsumen baik, maka akan berpengaruh baik pula terhadap

keputusan pembelian”, dapat diterima.
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5. Perhitungan Koefisien Determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel

X terhdap variabel Y, ini berarti nilai Koefisien Determinasi yang penulis

dapatkan sebesar 66,26% merupakan besarnya pengaruh brand image

terhadap keputusan pembelian. Sedangkan sisanya 33,74% adalah faktor-

faktor lain diluar brand image yang mempengaruhi keputusan pembelian

konsumen yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya penulis ingin

mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan

masukkan bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Menambahkan beberapa fitur tambahan yang sesuai dengan tren yang

sedang berlaku pada produk tersebut sehingga pasar atau konsumen dapat

merespon lebih baik lagi produk, seperti ditambahnya memori internal

kartu perdana menjadi 64K (pada umumnya kartu perdana memiliki

memori sebesar 32K) yang akan berdampak pada bertambahnya jumlah

tempat penyimpanan kontak dan mempengaruhi juga kecepatan pengguna

dalam melakukan unduh serta unggah data.

2. Pihak perusahaan menambah lagi kualitas layanannya seperti penambahan

jumlah BTS ataupun peningkatan kualitas BTS (seperti memperbaharui

alat BTS dengan yang teknologi saat ini) sehingga dalam melakukan

komunikasi, konsumen bisa merasa lebih terpuaskan kembali dan jaringan
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telkomsel ini bisa lebih banyak lagi mencapai daerah yang berada

dipedalaman.


