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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan kepuasan terhadap product 

attachment pengguna operator seluler. 

2. Tidak terdapat pengaruh signifikan kepuasan terhadap  perilaku 

perpindahan merek pengguna operator seluler. 

3. Terdapat pengaruh signifikan product attachment terhadap 

perilaku perpindahan merek pengguna operator seluler.  

4. Terdapat pengaruh signifikan kepuasan terhadap perilaku 

perpindahan merek pengguna operator seluler melalui product 

attachment. 

Hasil dari penelitian ini memunculkan fakta yang menarik 

yaitu bahwa keputusan konsumen untuk melakukan perpindahan 

merek tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepuasan konsumen. 

Hal tersebut dimungkinkan ketika banyak dari pelanggan yang 

bertahan untuk tetap menggunakan operator selulernya bukan karena 

mereka puas dengan produknya, namun lebih karena mereka terlanjut 

memiliki product attachment dengan nomor operator seluler yang 

sudah digunakan dalam jangka waktu yang panjang. 
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5.2. Saran 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pelaku bisnis operator seluler untuk dapat menjalin 

hubungan jangka panjang dengan konsumen perusahaan 

tetap harus menjaga kepuasan konsumen terhadap 

produknya. Sehingga konsumen bukan hanya setia dengan 

produknya karena terpaksa, namun karena konsumen benar – 

benar berkomitmen dengan produk tersebut. Selain itu, 

perusahaan juga bisa memaksimalkan product attachment 

yang dimiliki oleh para konsumen setianya, yang sudah 

menggunakan produknya dalam jangka waktu yang lama. 

Perusahaan bisa memberikan reward – reward bagi 

pelanggan lama yang mendorong mereka untuk semakin 

setia dan attached dengan nomor seluler yang digunakan. 

Perusahaan juga bisa membuat strategi promosi yang 

mempermudah akses pelanggan untuk menikmati berbagai 

layanan hanya dengan menggunakan nomor selulernya. 

Apabila perusahaan operator seluler bisa memaksimalkan 

strategi – strategi tersebut, maka tentu akan memperkuat 

posisinya dalam persaingan pasar yang begitu ketat. 

Saran bagi operator seluler “Telkomsel” sebagai market 

leader di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing yang 
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jelas dan dikenal masyarakat yaitu kualitas jaringan yang 

bagus, supaya dapat terus meningkatkan keunggulannya 

tersebut, dan juga memperhatikan input dari pelanggan 

terutama mengenai tarif yang tinggi. Telkomsel dengan 

jumlah pelanggan paling banyak juga bisa lebih 

memaksimalkan reward dan maintenance bagi para 

pelanggan lamanya. 

Saran bagi “Indosat”, “XL”, dan “Tri” sebagai market 

competitor di Indonesia untuk dapat memaksimalkan kondisi 

pasar saat ini dimana sebenarnya masih banyak 

ketidakpuasan yang dirasakan pelanggan operator seluler. 

Memperhatikan komplain dan masukan dari pelanggan akan 

membantu perusahaan untuk dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggannya, dan juga menarik pelanggan dari operator lain 

untuk berpindah. 

2. Bagi peneliti pada penelitian selanjutnya untuk dapat 

menambahkan maupun mendalami variabel lain yang 

mempengaruhi perpindahan merek dan product attachment 

operator seluler atau memperluas sampel penelitian. 

 

  




