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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh atribut produk terhadap 

loyalitas konsumen smartphone Nokia Lumia, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan skor-skor dari data yang telah 

dikumpulkan, dapat diketahui bahwa sub variabel dari atribut produk 

yang mendapatkan nilai tertinggi salah satunya adalah jaminan garansi 

yang diberikan smartphone Nokia Lumia terhadap produk rusak atau 

cacat dengan rata-rata 4,04. Tingginya rata-rata skor jaminan garansi 

dikarenakan jaminan garansi yang diberikan oleh Nokia dapat 

memuaskan konsumen. Sedangkan nilai terendah salah satunya 

terdapat pada sub variabel teknologi smartphone Nokia Lumia yaitu 

sebesar 3,30. Hal tersebut dikarenakan fitur teknologi yang ada pada 

smartphone Nokia Lumia kurang menarik bagi responden. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan skor-skor dari data yang telah di 

kumpulkan, dapat diketahui bahwa sub variabel dari loyalitas 

konsumen yang mendapatkan nilai tertinggi salah satunya adalah 

pembelian antar lini produk smartphone Nokia Lumia yaitu sebesar 

3,99. Tingginya nilai rata-rata skor pembelian antar lini produk 

dikarenakan produk asli dari Nokia memiliki kualitas baik yang 

diminati oleh konsumen. Sementara nilai rata-rata skor yang diberikan 

responden terendah salah satunya adalah sub variabel kekebalan 

terhadap tarikan dari pesaing sejenis yaitu sebesar 3,51. Hal ini 

dikarenakan responden masih belum bisa menolak penawaran dari 

pesaing sejenis yang memberikan berbagai penawaran yang bisa 

menarik konsumen beralih dari smartphone Nokia Lumia. 
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3. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode statistik, maka 

dapat diketahui: 

 Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi dengan 

menggunakan korelasi Rank Spearman diperoleh nilai sebesar 

0,699. Berarti bahwa antara atribut produk dengan loyalitas 

konsumen memiliki hubungan kuat yang searah dan bernilai 

positif. 

 Hasil uji koefisien determinasi, pengaruh atribut produk 

terhadap loyalitas konsumen smartphone Nokia Lumia sebesar 

48,86% sedangkan sisanya sebesar 51,14%  dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis seperti event 

sponsorship dan advertising. 

 Berdasarkan uji signifikansi diperoleh thitung sebesar 9,676. 

Sedangkan ttabel sebesar 1,663. Sehingga thitung lebih besar dari 

ttabel dan berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, yaitu jika 

thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian 

bahwa hipotesis yang penulis ajukan pada bab 1 yaitu : 

“Atribut produk berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen smartphone Nokia Lumia” dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang diperoleh dalam 

penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran-saran berikut: 

1. Atribut produk terbukti dapat mempengaruhi loyalitas konsumen, namun 

dalam hal ini masih terdapat beberapa kekurangan dan harus diperbaiki 

untuk menarik loyalitas dari konsumen. Teknologi dari smartphone Nokia 

Lumia memiliki penilaian skor rata-rata yang lebih rendah dari pada merek, 

kemasan, pemberian label, layanan pelengkap, kualitas produk, gaya dan 

desain produk. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dalam hal teknologi 

yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen. 
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2. Secara keseluruhan, pengguna atau responden smartphone Nokia Lumia 

menyatakan bahwa atribut produk smartphone Nokia Lumia baik. Hal ini 

perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui cara memuaskan konsumen 

dengan mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap 

smartphone Nokia Lumia. Oleh karena itu, untuk mengetahui apa saja 

kebutuhan dan keinginan konsumen, pihak nokia harus dapat menerima 

saran dan kritikan dari para konsumennya. Hal tersebut bertujuan untuk 

untuk meningkatkan loyalitas dari konsumen terhadap Nokia.  

 


