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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Simpulan 

Temuan studi mengungkapkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh 

yang signifikan pada keputusan pembelian, berdasarkan pemrosesan data 

menggunakan smartPLS. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa puas 

dengan kualitas produk Indosat Ooredoo. Dalam kualitas produk pada Indosat 

Ooredoo ini responden melihat dan menilai bahwa kualitas produk sangat baik, 

seperti jaringan 4G yang stabil dan provider ini jarang sekali mengalami 

gangguan jaringan, lalu produk yang ditawarkan sesuai dengan harapan responden 

dan kuota yang ditawarkan besar dan bervariasi. Sehingga dalam hal ini kualitas 

produk menjadi variabel yang berpengaruh Signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Dalam hal variabel citra merek, ditentukan bahwa citra merek berpengaruh 

pada kputusan pembelian, meskipun tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh 

ketidaksetujuan responden terhadap indikator citra merek seperti kepribadian 

merek, koneksi merek, dan manfaat dan keunggulan merek. Dalam hal ini pula 

responden beranggapan bahwa citra merek dari provider Indosat Ooredoo ini 

masih di bawah kompetitornya, sesuai dengan hasil survei Top brand award pada 

tahun 2019 sampai 2022 yang menunjukkan bahwa merek Indosat ini berada di 

posisi kedua di bawah Telkomsel, dan peneliti dapat membuktikan mengapa 

Indosat Ooredoo selalu berada di posisi kedua karena citra merek pada provider 

indosat Ooredoo tidak signifikan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. 

Selanjutnya ditentukan bahwa variabel harga berpengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu variabel 

penentu terpenting dalam keputusan pembelian pelanggan adalah harga. 

Responden dalam survei ini setuju dengan dimensi harga, yaitu harga yang 

ditawarkan sesuai dengan harapan pelanggan, harganya lebih murah, dan 
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harganya lebih sebanding dengan pemasok lain. Akibatnya, harga memainkan 

peran penting dalam mempengaruhi pilihan pembelian di penyedia Indosat 

Ooredoo. 

V.2 Saran  

Berdasrkan dengan penelitian yang telah diteliti ini dan kesimpulan yang 

didapat, penulis memberi saran sebagai berikut : 

1. Provider Indosat Ooredoo dapat lebih meningkatkan kualitas produknya, 

seperti jaringan yang kurang stabil agar segera di tingkatkan agar 

komsumen tidak beralih mencari kualitas produk yang lebih baik pada 

provider lain. 

2. Provider Indosat Ooredoo dapat lebih memperhatikan dan menjaga 

kestabilan harga yang telah ada agar dapat mempertahankan loyalitas 

konsumen serta menarik pelanggan baru untuk menggunakan Provider 

Indosat Ooredoo. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis berharap supaya dapat melakukan 

penelitian di wilayah yang semakin luas  agar mendapatkan hasil yang 

maksimal. Juga diantisipasi bahwa lebih banyak faktor yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini akan dimasukkan untuk menentukan variabel mana 

yang memiliki dampak signifikan pada pilihan pembelian dan untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 


