
    
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh atribut produk 

terhadap keputusan pembelian produk Nokia Lumia di Bandung, maka penulis 

dapat menarik suatu kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan prtimbangan untuk perusahaan di masa yang akan 

dating. 

Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut: 

5.1  Kesimpulan  

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa atribut produk Nokia Lumia adalah 

baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan persepsi 

responden adalah 3,83. Adapun nilai rata-rata skor tertinggi yang diperoleh 

sebesar 3,90 pada pernyataan mengenai Pemberian label pada kemasan 

Produk Nokia Lumia memberikan informasi yang jelas mengenai produk 

dan penjual . Sedangkan skor terendah diperoleh sebesar 3,68 pada 

pernyataan mengenai Smartphone Nokia Lumia memiliki desain yang 

menarik .  

2.  Hasil penelitian mengenai keputusan pembelian produk Nokia Lumia di 

Bandung adalah tinggi. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan 

persepsi responden adalah 3,86 adapun nilai rata-rata skor tertinggi yang 

diperoleh sebesar 4,05 pada pernyatan mengenai Setelah melakukan 

pembelian anda merasa puas terhadap produk Nokia Lumia . sedangkan 

skor terendah diperoleh sebesar 3,75 pada pernyataan Setelah mendapat 



    
informasi anda melakukan evaluasi dari dari beberapa informasi yang 

tersedia dengan produk lain yang sejenis . 

3. Melalui perhitungan koefisien detereminasi diperoleh persentase besarnya 

pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian konsumen Nokia 

di Bandung adalah 59,9% dan sisanya 40,1 dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti oleh penulis. Dari analisis yang telah dilakukan 

sebelumnya dapat dilihat bahwa koefisien korelasi Rank Spearman 

diperoleh 0,774 yang termasuk kategori 0,60 

 

0,799 yang menunjukan 

adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel atribut produk (variabel 

X) dengan keputusan pembelian (variabel Y). Hal ini menunjukan bahwa 

Atribut Produk mempunyai pengaruh positif terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen maka artinya 

 

di tolak karena 

 

=10,8 lebih 

besar dari = 1,667 

5.2  Saran  

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis 

mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Nokia dalam 

meningkatkan atribut produk dan keputusan pembelian konsumen adalah sebagai 

berikut: 

1. Meskipun secara keseluruhan atribut produk Nokia Lumia dapat 

dikatakan baik, namun ada beberapa hal yang dirasa masih kurang dan 

alangkah lebih baik lagi apabila hal tersebut dapat ditingkatkan lagi. 

Beberapa point yang dirasa masih kurang seperti:   



    
a. Desain Nokia Lumia  

Meskipun banyak konsumen menyatakan setuju namun konsumen 

juga masih merasakan banyak kekurangan dengan  design yang 

ditawarkan Nokia Lumia memiliki bentuk yang kurang menarik 

meskipun pihak Nokia menawarkan dengan berbagai warna. 

b. Pemakaian baterai Nokia Lumia 

Banyak konsumen yang mengeluhkan bahwa Nokia Lumia 

memiliki bterai yang mudah habis atau boros sehingga konsumen 

perlu mengisi baterai lebih dari sekali dalam sehari. Sebaiknya 

Nokia Global Teleshop sebagai pihak distributor atau penjual 

sebaiknya member tahu cara pemakaian dan perawatan baterai 

yang baik seperti apa. 

c. Pengoperasian Nokia Lumia  

Bagi pengguna awal Nokia Lumia konsumen merasa bahwa 

pengoperasian pada Nokia Lumia di rasa sangat susah dan rumit 

dengan menggunakan sistem operasi Windows. Selain itu pihak 

Nokia sebaiknya memberi tahu cara pengoperasian dasar produk 

agar konsumen tidak merasa bingung ketika melakukan pemakaian 

apalagi bagi para konsumen awal Nokia Lumia. 

2. Pihak Nokia ataupun distributor penjualan sebaiknya melakukan 

komunikasi dengan konsumen pasca pembelian produk untuk sekedar 

menanyakan apakah  ada keluhan mengenai produk Nokia Lumia dan 

lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk semata-mata menjalin 



    
hubungan yang baik dengan konsumen biasa juga dijadikan sebgai 

bahan survey pasar bagi produk tersebut sendiri karena dengan hal 

tersebut perusahaan dapat mengetahui  apa yang menjadi kekurangan 

dari produknya dan pengembangan produk seperti apa yang diinginkan 

konsumen bai produk tersebut. selain itu dengan adanya komunikasi 

pasca pembelian dengan konsumen dapat diharapkan kedepannya 

konsumen tersebut dapat memberikan rekomendasi kepada kerabatnya 

untuk membeli produk Nokia Lumia. 

3. Adanya pengaruh yang kuat antara atribut produk Nokia Lumia dengan 

keputusan pembelian konsumen berdasarkan penelitian ini, dapat 

dijadikan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengembangkan 

atribut produk yang ada pada Nokia Lumia sehingga hal tersebut dapat 

meningkatkan pembelian produk tersebut. 

Demikian kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan penulis, 

semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan mengenai 

produk Nokia Lumia dan semoga aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan 

dapat berjalan dengan baik dan sukses untuk kedepannya.       


