
  
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh atribut produk terhadap 

keputusan pembelian BlackBerry type Z10 di kota Bandung,  maka penulis menyimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Tanggapan konsumen mengenai atribut produk BlackBerry type Z10 dapat dikatakan baik,          

karena nilai rata-rata dari pernyataan sebesar 4,12 berada pada interval 3,40 

 

4,19, adapun  

dua pernyataan yang memiliki nilai tertinggi 4,26 yaitu produk BlackBerry type Z10 adalah 

produk yang dikenal masyarakat dan BlackBerry type Z10 memiliki daya tahan yang baik . 

Dan nilai terendah 3,84 yaitu adanya pelayanan  untuk perbaikan / penggantian produk 

BlackBerry type Z10 apabila tedapat kerusakan pada produk. 

2. Keputusan pembelian konsumen atas produk BlackBerry type Z10 dapat dikatakan tinggi, 

karena nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,95 berada pada interval 

3,40 

 

4,19. Nilai pernyataan tertinggi 4,28 yaitu pernyataan responden menilai bahwa 

Produk Handphone Blackberry type Z10 lebih baik daripada produk handphone lainnya, 

sedangkan pernyataan terendah 3,60 yaitu Anda melakukan evaluasi terhadap berbagai jenis 

Handphone sebelum membeli. 

3. Pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian pada BlackBerry type Z10, 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, diperoleh nilai rs sebesar 0,656. 

Karena nilai rs berada diantara 0.60-0.799 maka hubungan antara atribut produk dengan 

keputusan pembelian dapat dikatakan kuat dan searah. Nilai koefisien determinasi sebesar 

43,03%, artinya keputusan pembelian konsumen pada BlackBerry type Z10 dipengaruhi oleh 

atribut produk sebesar 43,03%, sedangkan sisanya 56,97 % dapat disebabkan oleh pengaruh 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti harga, promosi, dan saluran distribusi. Dari hasil 

uji hipotesis didapatkan nilai  thitung  = 7,97 lebih besar dari t tabel = 1,678 maka Ha diterima 

dan Ho ditolak. Dengan demikian  hipotesis yang penulis ajukan, yaitu :  Atribut produk 

BlackBerry type Z10 mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen 

di Kota Bandung

 

dapat  diterima.  



  
5.2  Saran    

Dari hasil kesimpulan tentang pengaruh atribut produ terhadap keputusan pembelian 

konsumen BlackBerry type Z10, maka penulias memberikan saran berdasarkan hasil penelitian 

yakni sebagai berikut : 

1. Meskipun keseluruhan atribut produk BlackBerry type Z10 baik, namun akan lebih baik 

apabila ditingkatkan sehingga memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk 

BlackBerry type Z10 adalah produk yang dikenal masyarakat dan akan menjadi pilihan 

utama bagi para konsumen. Menurut beberapa konsumen sebaiknya fitur yang ada pada 

handphone BlackBerry type Z10 dibuat lebih canggih untuk memudahkan konsumen dalam 

berkomunikasi. Sebaiknya perusahaan distributor juga memberikan pelatihan khusus kepada 

pegawai dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. 

2. Dalam penelitian pernyataan responden mengenai pelayanan untuk perbaikan/penggantian 

apabila terdapat kerusakan pada produk mempunyai rata-rata paling rendah, sebaiknya 

perusahaan meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan cara mempermudah proses 

perbaikan/penggantian jika ada kerusakan pada produk. Dengan cara ini konsumen akan 

yakin atas jaminan kualitas pada BlackBerry type Z10.              


