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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan

pada BAB I dan berdasarkan  hasil penelitian yang telah dibahas pada BAB IV

dan dengan bantuan analisis statistik, maka kesimpulan yang dapat diangkat pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian.

Hasil pengujian statistik diketahui terdapat pengaruh persepsi kualitas secara

parsial antara persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian. Besarnya

pengaruh persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian sebesar 3,44%,

sedangkan sisanya 96,56%. Itu terjadi karena mungkin masih terdapat

variabel-variabel lain diluar daripada variabel persepsi kualitas yang juga

memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.

2. Pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan pembelian

Hasil pengujian statistik diketahui terdapat pengaruh sikap konsumen secara

parsial antara sikap konsumen terhadap keputusan pembelian. Besarnya

pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sebesar 6,93%,

sedangkan sisanya 93,07%. Itu terjadi karena mungkin masih ada varibel-

variabel lain diluar daripada variabel sikap konsumen yang juga memiliki

pengaruh terhadap keputusan pembelian yang tidak diteliti dalam penelitian

ini

3. Pengaruh persepsi kualitas dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian

Hasil pengujian statistik diketahui terdapat pengaruh secara simultan antara

persepsi kualitas dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian.

Besarnya nilai R-Square sebesar 0,104 atau 10,4% menunjukkan bahwa

variabel independen (Persepsi kualitas dan Sikap konsumen) secara simultan

mampu menjelaskan keputusan pembelian pada mahasiswa aktif tahun
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pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah  sebesar  89,6%, yaitu

merupakan pengaruh faktor lain diluar variabel independen (Persepsi kualitas

dan Sikap konsumen).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

1. Bagi Perusahaan

 Perusahaan dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas produk

terutama dari sistem operasionalnya yang diharapkan bisa menjadi

pembeda dan menjadi kekuatan pada kualitas produk yang berdampak

terhadap persepsi konsumen yang baik dalam membuat keputusan

pembelian.

 Perusahaan juga dituntut untuk semakin meningkatkan kesadaran

konsumen mengenai produk baik dari media elektronik atau cetak seperti

iklan dan sebagainya yang nantinya akan mebentuk sikap konsumen yang

baik pula dalam menentukan  atau memprioritaskan keputusan pembelian

mereka.

 Ketika persepi kualitas dan sikap konsumen telah terbentuk seperti dalam

penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh antara persepsi kualitas

dan sikap konsemun terhadap keputusan pembelian walaupun

pengaruhnya tidak terlalu besar, tetapi menjadi ukuran perusahaan untuk

tetap menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkan dan tetap menjaga

hubungan baik dengan konsumen karena loyalitas terbentuk dari sikap

konsumen terhadap produk atau perusahaan.

2. Bagi konsumen

Untuk konsumen diharapkan lebih bijak dalam melakukan pembelian

produk khususnya smartphone, konsumen harus tetap mencari berbagai

informasi yang lengkap mengenai produk. Itu dilakukan untuk mencari tau
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daripada kualitas dari berbagai merek yang ada dengan kelebihan dan

kekurangannya masing-masing. Yang paling penting produk yang dipilih

adalah yang bisa melengkapi atau memenuhi kebutuhan dan keingan masing-

masing konsumen.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya hendaknya dilakukan penelitian lanjutan

yang sejenis dengan penelitian ini dengan cara memperluas sampel penelitian,

data penelitian, maupun kedalaman analisisnya. Diharapkan untuk peneliti

selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang dapat ikut serta

dalam menilai nilai perusahaan.


