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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan beberapa uraian untuk menjawab rumusan masalah 

yang sesuai dengan penelitian, adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis melalui kuesioner diperoleh 

persentase hasil perhitungan dari setiap item pertanyaan 

variable operating system tergolong kategori sangat baik 

dengan rata-rata interval variabel operating system 

sebesar 4,37. Dan hal ini dapat diarti bahwa responden 

secara mayoritas menilai operating system mempengaruhi 

purchase intention smartphone sebesar 10,31%. Hal 

tersebut didukung oleh data yang telah diolah didapatkan 

pengaruh yang signifikan. Kondisi yang terjadi adalah 

responden beranggapan bahwa responden sangat sejutu 

dengan smartphone operating system mampu menyimpan 

agenda pertemuan, kontak, melakukan voice call, text 

message, multimedia message, dan e-mail dengan rata-

rata interval jawaban sebesar 4,71, smartphone operating 

system dapat diandalkan dan tangguh dalam mengolah 

dan menyimpan data dengan rata-rata interval jawaban 

sebesar 4,34, dan smartphone operating system mampu 

menjalankan aplikasi dari pihak ketiga dengan baik 
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(Aplikasi yang diunduh dari Play store, App Store, dll) 

dengan rata-rata interval jawaban sebesar 4,44, sehingga 

hal-hal tersebut menjadi penting untuk dipertahankan, 

namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan karena 

mempunyai rata-rata interval yang paling kecil dalam 

item pertanyaan variabel operating system yaitu 

smartphone operating system dapat digunakan kapanpun, 

selalu responsif menerima instruksi dari pengguna dan 

tidak mudah hang atau melakukan restart tanpa instruksi 

sebesar 4,19, dan smartphone operating system 

menjalankan aplikasi dengan baik secara real-time dan 

tidak terdapat delay dalam penggunaannya sebesar 4,14. 

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Padhke (2013) yang mengungkapkan 

bahwa operating system masuk dalam tiga kriteria teratas 

dalam pemilihan smartphone dimana hasil penelitian 

tersebut didukung pula oleh Kotler dan Kartajaya (2007) 

bahwa pada era human centric konsumen akan lebih 

menginginkan produk yang dapat menghargai konsumen 

bukan apa yang ditawarkan, dalam hal ini konsumen akan 

lebih memilih smartphone dengan kriteria diatas. Dari 

hasil penelitian ini dapat dijelaskan mengapa pada 

akhirnya smartphone blackberry tidak menjadi 

smartphone yang paling dipilih oleh konsumen Indonesia 

lagi, dalam penelitian ini oleh mahasiswa di Pasca 
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Sarjana Universitas Widyatama karena operating system-

nya tidak mampu bersaing dengan iOS dan Android yang 

lebih sesuai dengan harapan responden. 

2. Berdasarkan hasil analisis melalui kuesioner diperoleh 

persentase hasil perhitungan dari setiap item pertanyaan 

variable design tergolong kategori sangat baik dengan 

rata-rata interval variabel design sebesar 4,29. Hal ini 

dapat diarti bahwa responden secara mayoritas menilai 

bahwa design mempengaruhi purchase intention 

smartphone sebesar 9,76%. Hal tersebut didukung oleh 

data yang telah diolah didapatkan pengaruh yang 

signifikan. Kondisi yang terjadi adalah responden sangat 

setuju dengan ukuran layar,  teknologi layar anti gores 

dan anti pecah, resolusi layar, dan kejernihan layar 

smartphone menjadi bagian penting dengan rata-rata 

interval jawaban sebesar 4,48, ketersediaan fitur untuk 

akses data dan internet (Wi-Fi, Bluetooth, dan LAN), 

spesifikasi chipset, ketersediaan GPS menjadi bagian 

penting smartphone dengan rata-rata interval jawaban 

sebesar 4,41, responden merasa smartphone sangat 

mudah digunakan dan lebih efisien dengan rata-rata 

interval jawaban sebesar 4,37, menggunakan smartphone 

dapat membantu pekerjaan lebih mudah, meningkatkan 

kinerja dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan rata-rata interval 
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jawaban sebesar 4,35,  adapun hal-hal yang perlu 

diperhatikan karena mempunyai rata-rata interval yang 

paling kecil dalam item pertanyaan variabel design adalah 

responden mendapatkan hasil yang responden harapkan 

ketika menggunakan smartphone dengan rata-rata interval 

sebesar 4,18, dan smartphone memiliki standar 

spesifikasi produk yang berkualitas yang dapat diterima 

sehingga jarang terjadi error dan kinerja download pada 

smartphone sangat baik dengan rata-rata interval sebesar 

4,17. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Padhke (2013) yang mengungkapkan 

bahwa design masuk dalam tiga kriteria teratas dalam 

pemilihan smartphone dimana hasil penelitian tersebut 

didukung pula oleh Kotler dan Kartajaya (2007) bahwa 

pada era human centric konsumen akan lebih 

menginginkan produk yang dapat menghargai konsumen 

bukan apa yang ditawarkan, dalam hal ini konsumen akan 

lebih memilih smartphone dengan kriteria diatas. Dari 

hasil penelitian ini dapat dijelaskan mengapa pada 

akhirnya smartphone blackberry tidak menjadi 

smartphone yang paling dipilih oleh konsumen Indonesia 

lagi, dalam penelitian ini oleh mahasiswa di Pasca 

Sarjana Universitas Widyatama karena design blackberry 

monoton dari setiap seri yang diluncurkan dan spesifikasi 

produk yang ada tidak mampu bersaing dengan produsen 
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merek lain yang lebih sesuai dengan harapan responden. 

Dapat disimpulkan bahwa smartphone dengan tampilan 

layar dengan teknologi tinggi, pertimbangan mudah dan 

lebih efisien menggunakan smartphone, dan 

pertimbangan karena smartphone pada akhirnya dapat 

membantu pekerjaan lebih mudah sehingga dapat 

meningkatkan kinerja menjadi pilihan responden 

pertimbangan . 

3. Berdasarkan hasil analisis melalui kuesioner diperoleh 

persentase hasil perhitungan dari setiap item pertanyaan 

variable brand image tergolong kategori sangat baik 

dengan rata-rata interval variabel brand image sebesar 

4,29. Hal ini dapat diarti bahwa responden secara 

mayoritas menilai bahwa brand image mempengaruhi 

purchase intention smartphone sebesar 36,36%. Hal 

tersebut didukung oleh data yang telah diolah didapatkan 

pengaruh yang signifikan. Kondisi yang terjadi adalah 

responden sangat setuju dengan menggunakan 

smartphone dapat menunjang gaya hidup responden 

untuk mendapatkan kemudahan akses internet, 

komunikasi, olah data, dan dapat meningkatkan 

penampilan responden dengan rata-rata interval jawaban 

sebesar 4,41, kesesuaian informasi yang diterima 

membuat responden tertarik menggunakan smartphone 

dengan rata-rata interval jawaban sebesar 4,39, dan 
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smartphone memiliki teknologi dan inovasi yang canggih 

dan selalu menjaga kualitas disetiap seri yang dikeluarkan 

dengan rata-rata interval jawaban sebesar 4,33, brand 

image memiliki pengaruh yang paling besar dibandingkan 

dengan dua variabel independen diatas, namun walaupun 

merupakan pengaruh yang paling kuat masih terdapat hal-

hal yang perlu diperhatikan karena memiliki rata-rata 

interval paling kecil pada variabel brand image ini yaitu: 

nama besar/ citra/image dari merek/brand smartphone 

yang mempunyai keidentikan (iconic) dengan sesuatu hal 

penting bagi responden dan membuat responden tertarik 

dengan rata-rata interval jawaban sebesar 4,18, dan 

smartphone memiliki service center yang dapat 

diandalkan yang secara konsisten memberikan kepedulian 

dan tanggungjawab kepada konsumen dengan rata-rata 

interval jawaban sebesar 4,15. Kondisi tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Padhke (2013) 

yang mengungkapkan bahwa brand image masuk dalam 

tiga kriteria teratas dalam pemilihan smartphone Dari 

hasil penelitian ini dapat dijelaskan mengapa pada 

akhirnya smartphone blackberry tidak menjadi 

smartphone yang paling dipilih oleh konsumen Indonesia 

lagi, dalam penelitian ini oleh mahasiswa di Pasca 

Sarjana Universitas Widyatama karena pada awalnya 

image yang terbangun adalah blackberry identik dengan 
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Blackberry Messenger (BBM) namun ternyata blackberry 

tidak mampu meningkatkan penampilan responden 

karena design yang monoton dari blackberry 

menyebabkan blackberry ditinggalkan, dan sering terjadi 

bahwa produsen smartphone sering kali tidak 

memberikan layanan yang baik pada saat complain atas 

produk dilakukan melalui service center, service center 

tidak memberikan kepedulian dan tanggungjawab yang 

memadai. Dapat disimpulkan bahwa smartphone dengan 

brand image yang baik dan positif akan sangat 

mempengaruhi purchase intention. 

4. Berdasarkan hasil analisis melalui kuesioner diperoleh 

persentase hasil perhitungan dari setiap item pertanyaan 

variable purchase intention tergolong kategori sangat 

baik dengan rata-rata interval variabel purchase intention 

sebesar 4,39. Apabila semua variabel indenpenden 

dihadirkan secara bersama-sama dalam satu produk 

smartphone maka didapatkan hasil kategori sangat baik. 

Hal ini dapat diarti bahwa responden secara mayoritas 

menilai bahwa jika dihadirkan secara bersamaan variabel 

operating system, design, dan brand image 

mempengaruhi purchase intention smartphone sebesar 

56,4%. Hal tersebut didukung oleh data yang telah diolah 

didapatkan pengaruh yang signifikan, dan uji hipotesis 

secara serentak, hipotesis Ha diterima. Kondisi yang 
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terjadi disaat responden menyatakan bahwa smartphone 

dengan operating system yang tangguh dengan tingkat 

pengaruh sebesar 10,31%, design smartphone yang dapat 

mengakomodir keinginan responden dengan tingkat 

pengaruh sebesar 9,76%, brand image yang kuat dan 

image yang baik mempunyai pengaruh yang kuat dengan 

tingkat pengaruh sebesar 36,36%, sejalan dengan yang 

diungkapkan dalam penelitian Neilsen Company yang 

dilakukan oleh Phadke (2013:10) “Top three device 

selection criteria in Indonesia: Operating System, 

Design, Brand”. Artinya tiga kriteria teratas pemilihan 

perangkat di Indonesia adalah sistem operasi, desain, 

merek, dan sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kotler 

dan Kartajaya (2007) bahwa munculnya Marketing 3.0 

atau era human-centric dimana konsumen akan 

diperlakukan sebagai manusia yang aktif, cemas dan 

kreatif. Mereka akan meminta lebih banyak partisipasi 

dalam penciptaan sebuah nilai. Mereka akan menuntut 

kegelisahan dan keinginan — bukan pada kebutuhan dan 

keinginan tradisional — yang teridentifikasi dan 

terpenuhi. Mereka akan meminta kreativitas mereka 

untuk dihargai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

bersama-sama variabel operating system, design, dan 

brand image mempengaruhi purchase intention 

smartphone. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil perhitungan pada bab sebelumnya 

maka saran yang bisa diajukan penulis kepada produsen 

smartphone adalah sebagai berikut: 

1. Produsen smartphone harus membuat smartphone yang 

mempunyai operating system yang dapat digunakan 

kapanpun, selalu responsif menerima instruksi dari 

pengguna dan tidak mudah hang atau melakukan restart 

tanpa instruksi karena dalam penelitian ini terlihat bahwa 

rata-rata tanggapan responden atas hal tersebut sebesar 

4,19 dan produsen smartphone juga harus membuat 

smartphone dimana operating system-nya mampu 

menjalankan aplikasi dengan secara real-time dan tidak 

terdapat delay dalam penggunaanya, hal tersebut menjadi 

penting karena tanggapan responden atas hal tersebut 

hanya sebesar 4,14 kedua hal tersebut harus diperhatikan 

oleh produsen smartphone sebagai dasar perbaikan atau 

pengembangan produk smartphone yang akan 

diluncurkan dan kedua hal tersebut telah terbukti secara 

signifikan mempunyai pengaruh terhadap purchase 

intention smartphone. 

2. Produsen smartphone harus membuat smartphone dengan 

design fungsionalitas yang dapat memberikan hasil yang 

diharapkan ketika menggunakan smartphone karena 

dalam penelitian ini terlihat bahwa rata-rata tanggapan 
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responden atas hal tersebut sebesar 4,18, dan smartphone 

memiliki standar spesifikasi produk yang berkualitas 

yang dapat diterima sehingga jarang terjadi error dan 

kinerja download pada smartphone karena dalam 

penelitian ini terlihat bahwa rata-rata tanggapan 

responden atas hal tersebut sebesar 4,17, kedua hal 

tersebut harus diperhatikan oleh produsen smartphone 

sebagai dasar perbaikan atau pengembangan produk 

smartphone yang akan diluncurkan dan kedua hal 

tersebut telah terbukti secara signifikan mempunyai 

pengaruh terhadap purchase intention smartphone. 

3. Produsen smartphone harus menciptakan brand yang 
memiliki keidentikan dengan sesuatu hal agar tercipta 
diferensiasi produk dengan merek lain karena dalam 
penelitian ini hal tersebut memiliki nilai rata-rata 
tanggapan dari responden sebesar 4,18, dan produsen 
smartphone harus memiliki service center yang dapat 
diandalkan yang secara konsisten memberikan kepedulian 
dan tanggungjawab kepada konsumen hal tersebut 
menjadi penting untuk diperhatikan karena dalam 
penelitian ini nilai rata-rata tanggapan responden hanya 
sebesar 4,15, kedua hal tersebut harus diperhatikan oleh 
produsen smartphone sebagai dasar perbaikan atau 
pengembangan produk smartphone yang akan 
diluncurkan dan kedua hal tersebut telah terbukti secara 
signifikan mempunyai pengaruh terhadap purchase 
intention smartphone. 


