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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni : 

1. Dari 90 responden pengguna produk smartphone Samsung di Salatiga diketahui 

hampir seimbang antara laki-laki sebanyak 44 orang dan perempuan sebanyak 46 

orang. Dari seluruh responden dapat disimpulkan bahwa produk smartphone Samsung 

digemari oleh kaum muda dengan pendidikan S1/S2 yang berprofesi sebagai 

mahasiswa. 

2. Dari faktor budaya bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju dengan jumlah 

sebanyak 52 responden (57.80%). Hal ini menunjukkan bahwa pengguna produk 

smartphone Samsung di Salatiga dalam keputusan membeli produk smartphone 

Samsung bukan karena iklannya, bukan karena keinginan yang mendasar dari mereka, 

dan bukan karena kelas sosial mereka melainkan mendapatkan indikator  pengaruh dari 

faktor lain. Dapat disimpulkan bahwa pengguna produk smartphone Samsung di 

Salatiga tidak dipengaruhi faktor budaya. 

3. Dari faktor sosial nampak bahwa 64 (71.10%) dari jumlah responden menjawab sangat 

tidak setuju dengan faktor sosial yang mereka alami. Dalam proses memutuskan suatu 

pembelian produk smartphone Samsung, responden tidak mendapat rekomendasi dari 

teman atau keluarga mereka. Responden juga tidak tertarik pada promosi iklan produk 

smartphone Samsung. Jika dilihat dari penelitian yang peneliti lakukan, indikator 

faktor sosial tidak memberikan pengaruh kepada responden di Salatiga pengguna 

produk smartphone Samsung pada saat proses pembelian. Dapat disimpulkan bahwa 

hampir dari setengah jumlah responden dipengaruhi oleh faktor lain di luar faktor 

sosial dalam keputusan pembelian produk smartphone Samsung. 

4. Dari faktor pribadi nampak bahwa pengguna produk smartphone Samsung di Salatiga 

sangat setuju dengan faktor pribadi yang mempengaruhi keputusan pembelian produk 

smartphone Samsung dengan angka 32 (42.20%). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

responden membeli produk smartphone Samsung sesuai dengan usia, gaya hidup, dan 

kepribadian mereka. Responden juga tidak mementingkan masalah harga melainkan 

kualitas dari produk smartphone Samsung ketika membeli produk smartphone 

Samsung. Hal ini membuktikan bahwa indikator faktor pribadi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk smartphone Samsung di Salatiga. 
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5. Dari faktor psikologi bahwa responden memiliki jawaban setuju dengan jumlah angka 

44 (48.90%). Faktor psikologi mempengaruhi mereka dalam keputusan pembelian 

produk smartphone. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden membeli produk 

smartphone Samsung karena dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu 

responden mendapat respon positif dari pegawai agen Samsung sehingga persepsi dan 

pengetahuan mereka tentang produk smartphone Samsung baik dan termotivasi untuk 

membeli produk smartphone Samsung. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa 

faktor psikologi berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk smartphone 

Samsung. 

6. Pengaruh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi terhadap 

keputusan pembelian produk smartphone Samsung mempunyai nilai signifikansi yang 

tergolong sangat kuat dan searah yaitu 0.726 dan memiliki arah korelasi positif. Dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi pengaruh faktor budaya, faktor sosial, faktor 

pribadi, dan faktor psikologi maka semakin tinggi pula keputusan dalam pembelian 

produk smartphone Samsung di Salatiga. 

7. Sumbangan efektifitas dari setiap variabel perilaku konsumen terhadap keputusan 

pembelian produk smartphone Samsung, dapat diketahui besarnya pengaruh faktor 

budaya adalah 20.8%, faktor sosial 14.3%, faktor pribadi 41.4%, dan faktor psikologi 

38.9%. hal tersebut menunjukkan bahwa faktor pribadi membawa pengaruh yang 

paling besar dibadingkan faktor budaya, faktor sosial, dan faktor psikologi. 

8. Dari penelitian ini pengaruh faktor perilaku konsumen yang mempengaruhi responden 

dalam keputusan pembelian produk smartphone Samsung sebesar  (52.8%), sedangkan 

47.2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Pengguna produk 

smartphone produk smartphone merek Samsung bisa saja karena prestise. Hal tersebut 

dapat dilihat dari dominasi pengguna produk smartpohne Samsung di Salatiga adalah 

mahasiswa dan mahasiswa dalam menggunakan smartphone tidak hanya melihat dari 

fitur dan kebutuhan, melainkan dari prestise. 
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1.2. Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, maka saran yang diberikan dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Jika ingin melanjutkan atau membahas penelitian yang serupa, sebaiknya 

penelitian selanjutnya memberikan data lebih mengenai faktor perilaku konsumen. 

2.  Menambahkan pernyataan tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

pengguna produk smartphone Samsung dalam keputusan pembelian produk 

smartphone Samsung. 

b. Untuk Masyarakat 

1. Diharapkan kepada masyarakat memahami dengan bijak tahapan-tahapan proses 

keputusan pembelian ketika membeli suatu produk dan mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian produk. Hal tersebut dilakukan 

supaya kita tidak sampai salah pilih dalam membeli suatu produk dan produk yang 

akan kita beli nanti sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. 

 

 


