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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dan analisis mengenai pengaruh gaya hidup 

dan fitur terhadap proses keputusan pembelian produk Apple iPhone 5s di kota 

Bandung, maka dapat disimpulkan untuk menjawab identifikasi masalah yang 

telah dirumuskan pada Bab I yaitu: 

1. Melalui analisis dari skor-skor jawaban kuesioner penelitian yang 

dikumpulkan dari 100 orang responden, dapt diketahui bahwa Gaya Hidup 

pengguna produk Apple iPhone 5s dapat dikatakan tinggi. Berdasarkan 

hasil rekapitulasi pernyataan responden mengenai Fitur dapat dikatakan 

baik. Sehingga fitur yang dimiliki oleh Apple iPhone 5s sudah baik. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi pernyataan tanggapan responden mengenai 

Proses Keputusan Pembelian dapat dikatakan tinggi. Sehingga Proses 

Keputusan Pembelian produk Apple iPhone 5s tinggi. 

2. Berdasarkan hasil regresi linier berganda, diketahui bahwa nilai konstanta 

(Proses Keputusan Pembelian) adalah 0,526. Variabel gaya hidup sebesar 

0,314 dan fitur sebesar 0,546 memiliki hubungan searah dengan konstanta, 

artinya jika gaya hidup dan fitur tinggi maka proses keputusan pembelian 

tinggi. 
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Berdasarkan Uji T (parsial) dapat disimpulkan bahwa Nilai t hitung X1  

adalah 2.847 sedangkan t tabel 1.984 maka Ha diterima dan Ho ditolak 

karena t hitung (2.847) > t tabel (1.984). Ini berarti bahwa Gaya Hidup (X1) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Proses Keputusan Pembelian (Y) 

secara parsial. Sedangkan nilai t hitung X2  adalah 4.134 sedangkan t tabel 

1.984 maka Ha diterima dan Ho ditolak karena t hitung (4.134) > t tabel 

(1.984). Ini berarti bahwa Fitur (X2) berpengaruh secara signifikan 

terhadap Proses Keputusan Pembelian (Y) secara parsial. 

3. Hasil uji koefisien determinasi penelitian mengenai gaya hidup dan fitur 

terhadap proses keputusan pembelian produk Apple iPhone 5s di kota 

Bandung sebesar 0.547 atau 54,7% yang menunjukkan kemampuan 

variabel gaya hidup dan fitur secara bersama-sama mampu mempengaruhi 

proses keputusan pembelian konsumen dan sebesar 45,3% dipengaruhi 

oleh variabel lain misalnya harga dan citra produk. Berdasarkan Uji F 

(simultan) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 58,598 > 3,09 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa gaya hidup dan fitur berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian secara keseluruhan. Mengacu kepada 

perhitungan di atas, Fhitung sebesar 58,598 berada pada daerah penolakan 

Ho dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan pada Bab 2 yaitu 

“Gaya hidup dan Fitur berpengaruh secara signifikan terhadap 

Proses Keputusan Pembelian produk Apple iPhone 5s di kota 

Bandung” dapat diterima. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba 

memberikan saran dan masukan yang dapat berguna dan menjadi pertimbangan di 

masa yang akan datang, diantaranya:  

1. Disarankan bagi perusahaan untuk dapat memberikan informasi mengenai 

perkembangan produk kepada konsumen melalui berbagai media. Mengingat 

gaya hidup konsumen yang semakin tinggi, tentu konsumen membutuhkan 

informasi mengenai produk dengan cepat dan akurat. Dengan adanya 

informasi mengenai produk di berbagai media konsumen tentu lebih leluasa 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

2. Untuk pembelian aplikasi dan konten tambahan produk Apple iPhone 5s 

sebaiknya tidak hanya menggunakan kartu kredit, karena mengingat pengguna 

iPhone 5s sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa yang belum bisa 

memiliki kartu kredit. Cara pembelian lainnya misalnya dapat dengan 

menggunakan pulsa atau voucher sebagai alat pembelian. 

3. Perusahaan diharapkan memperhatikan daya tahan dan kualitas charger dari 

Apple iPhone 5s karena terdapat banyak keluhan dari pengguna Apple iPhone 

5s mengenai charger yang kualitasnya kurang baik dan cepat rusak. 


