
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode analisis regresi logistik

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa inovasi produk yang

dilakukan merek Nokia masuk ke dalam kategori cukup baik, Karena belum bisa

mencapai harapan dari konsumen dan tidak rutin memberikan inovasi kepada

Produknya. Sedangkan dalam keputusan pembelian konsumen terhadap produk

Nokia termasuk dalam kategori buruk, hal ini terjadi karena inovasi Nokia selalu

terlambat dan kalah baik dari produsen lainnya. Dan dalam penelitian ini juga

menunjukan bahwa inovasi  produk yang dilakukan Nokia berpengaruh positif

dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dengan besarnya pengaruh inovasi

produk dalam memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar

60,3%

5.2 Saran

Pada akhir bagian skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengajukan

beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk Perusahaan Smartphone Nokia

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan

signifikan inovasi produk terhadap keputusan pembelian. Terlepas dari

hasil tersebut, jika dilihat dari hasil tanggapan responden menunjukan



inovasi produk yang dilakukan Nokia hanya masuk kedalam kategori

cukup baik dan keputusan pembelian konsumen terhadap produk Nokia

buruk. Hal tersebut menunjukan masih terdapat beberapa hal yang harus

dibenahi oleh perusahaan Smartphone Nokia untuk meningkatkan

keputusan pembelian konsumen terhadap produk Nokia. Maka disarankan

kepada perusahaan dalam melakukan inovasi produk harus menyesuaikan

dengan selera konsumen dipasaran, meningkatkan kualitas produk dengan

membandingkan produk Nokia dengan kompetitor, memiliki keunggulan

atau ciri khas produk dibandingkan kompetitor, harga produk yang

kompetitif atau terjangkau, menggunakan spesifikasi yang produk yang

terbaru mengikuti perkembangan pasar, serta mengeluarkan produk-

produk baru untuk bersaing dengan kompetitornya.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya menggunakan

satu faktor saja yaitu inovasi produk seperti dalam penelitian ini, namun

dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin dapat berpengaruh

terhadap keputusan pembelian seperti salah satunya citra merek atau faktor

lainnya. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk

peneliti berikutnya juga diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku

pada satu subjek perusahaan saja, namun dapat menggunakan beberapa

perusahaan lainnya sebagai bahan perbandingan.


