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BAB V   

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan kulitas 

produk terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah regresi berganda terhadap 100 responden 

yang melakukan keputusan pembelian terhadap smartphone Xiaomi discounter-

counter smartphone. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dituliskan dan 

dijelaskan di bab empat dengan menggunakan berbagai uji, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone 

Xiaomi, ditujukan dengan tingkat signifikansi 0,00 < 0,05. Serta arah 

koefesien positif yang memiliki arti berbading lurus dengan artinya, bila nilai 

harga yang merupakan persepsi konsumen akan biaya yang rendah semakin 

meningkat maka keputusan pembelian akan smartphone Xiaomi juga semakin 

meningkat. 

2. Variabel kualitas produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian smartphone Xiaomi, ditunjukan dengan hasil uji regresi 

dengan tingkat signifikansi 0,512 > 0,05. Menunjukan bahwa uji regresi yang 

dilakukan secara parsial atau individu, hanya variabel harga yang 

mempengaruhi keputusan pembelian terhadap smartphone Xioami. Kualitas 

produk tidak berpengaruh saat pengujian parsial dikarenakan, saat pengujian 

parsial variabel harga dianggap konstan atau tidak ada perubahan. Hanya 

variabel kualitas produk yang dilakukan perubahan menyebabkan variabel 

kualitas produk tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap keputusan 

pembelian dari konsumen smartphone Xiaomi. 

3. Berdasarkan uji regresi yang dilakukan secara simultan (uji F) atau bersama-

sama menunjukan bahwa variabel harga dan kualitas produk memiliki 
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pengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi dengan tingkat 

singnifikansi 0,00 < 0,05. Sedangkan saat diuji secara bersama-sama ketika 

kedua variabel dilakukan pengujian dengan mengubah kedua variabel secara 

bersamaan didapatkan variabel harga dan kualitasproduk memiliki pengaruh 

terhadapat keputusan pembelian konsumen smartphone Xiaomi.  

4. Pada uji koefesien determinan (R²), mendapatkan hasil bahwa 50,2% variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependen dan sisanya dijelaskan oleh 

faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

5.2. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian bahwa variabel harga yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian smartphone Xiaomi, bahwa penetapan harga 

yang diberikan produsen smartphone Xiaomi kepada konsumen 

sudah sesuai dan memenuhi kepuasan konsumen dan 

mempertahankan keputusan penetapan harga ini 

 Hasil penelitian bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap keputusan pembelian, bahwa bukan berarti 

kualitas produk smartphone Xiaomi buruk. Namun konsumen 

menilai bahwa jika hanya melihat smartphone Xiaomi dari sisi 

kualitas produk saja hal tersebut tidak dapat mempengaruhi 

konsumen untuk membeli smartphone Xiaomi. Produsen 

smartphone Xiaomi harus menambah atau meningkatkan faktor 

lain yang dapat mempengaruhi konsumen seperti mengubah harga 

yang ditawarkan, meningkatkan promosi untuk menciptakan brand 

awareness, meningkatkan citra merek smartphone Xiaomi, 

memastikan bahwa purnajual produk tetap memiliki nilai harga dan 

kualitas yang tinggi. 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa harga dan kualitas produk 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara simultan, bahwa 

untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen, produsen 
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smartphone Xiaomi harus mengubah kedua faktor secara 

bersamaan tidak bisa hanya salah satu faktor saja yang dirubah. 

Untuk itu produsen smartphone Xiaomi dalam penentapan harga 

yang menyesuaikan kualitas produk yang akan diberikan. Serta 

melakukan survey terhadap konsumen untuk mencari tahu 

tanggapan konsumen akan penetapan harga yang telah dilakukan 

Xiaomi apakah sudah sesuai.  

2. Bagi peneliti yang akan datang 

Melihat bahwa variabel kualitas produk yang pada penelitian ini 

belum memiliki pengaruh, mungkin dapat melakukan kajian ulang 

dengan mengubah objek pengukuran pada variabel kualitas produk dan 

mengubah pernyataan kuesioner. Hasil dari nilai koefesien determinan 

yang hanya menjelaskan 50,2% , sehingga disarankan untuk penelitian 

berikutnya untuk menambahkan lebih banyak variabel seperti promosi, 

citra merek, fitur smartphone,dan purnajual smartphone seperti yang 

terdapat pada penelitan terdahulu yang dapat meningkatkan nilai 

koefesien determinan. Penelitian ini memungkinkan untuk diteliti pada 

jenjang berikutnya dengan lebih detail mengupas tentang nilai harga dan 

kualitas produk dari smartphone Xiaomi. 

 

  


