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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Atas proses mengkaji pengaruh kualitas produk, harga serta citra merek 

pada minat beli smartphone oppo pada wilayah Jakarta Selatan, maka diperoleh 

kesimpulan diantaranya: Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli smartphone oppo pada wilayah Jakarta Selatan, harga berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli smartphone oppo pada wilayah Jakarta Selatan, dan citra merek 

tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli smartphone oppo pada wilayah 

Jakarta Selatan. 

V.2 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan penelitian dalam penelitian yang telah dijalankan ini tentu 

memiliki beberapa keterbatasan, hal tersebut antara lain: 

a. Dalam penyelesaian penelitian ini terhambat dalam melaksanakan 

bimbingan atau meminta arahan pada dosen pembimbing karena situasi 

dan kondisi yang dibatasi akibat pembatasan sosial berskala besar 

sehingga bimbingan hanya dapat dilakukan secara virtual. 

b. Penelitian ini dibuat ditengah pandemi covid19 dimana pergerakan atau 

mobilitas dibatasi, sehingga peneliti tidak dapat mencari responden 

secara langsung dan harus melalui google form. 

c. Jumlah variabel independen yang digunakan dibatasi hanya mencakup 

kualitas produk, harga, dan citra merek sehingga tidak dapat mewakili 

variabel lain yang berpotensi mempengaruhi minat beli sesuai dengan 

penelitian ini.  

V.3 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang 

dapat diberikan adalah: 

a. Saran bagi perusahaan 

1. Dalam hasil nilai koefisien jalur variabel harga terhadap minat beli yang 

positif tersebut yang masih dapat ditingkatkan agar meningkatkan minat 
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beli terhadap oppo dengan melakukan evaluasi serta pengembangan 

melalui respon konsumen dengan melihat analisis interprestasi nilai 

indeks responden pernyataan harga oppo memiliki manfaat yang lebih 

baik dibanding produk lain termasuk kedalam kategori sedang, maka 

perusahaan perlu melakukan evaluasi terkait harga yang ditawarkan 

serta manfaat atas harga tersebut agar minat beli terhadap oppo dapat 

lebih tinggi lagi. 

2. Dalam hasil nilai koefisien jalur variabel kualitas produk terhadap minat 

beli yang positif tersebut sudah bagus maka perusahaan perlu 

mempertahankan serta mengembangkan dengan melihat hasil analisis 

interprestasi nilai indeks responden pernyataan tentang variabel kualitas 

produk terendah terdapat pada pernyataan oppo memiliki desain/bahan 

luaran yang kokoh dan kuat. maka perusahaan dapat melakukan evaluasi 

terkait komposisi yang menjadi pelindung smartphone tersebut serta 

ketahanan dalam penggunaannya sehingga minat beli terhadap oppo 

dapat lebih tinggi lagi.  

3. Dalam hasil nilai koefisien jalur variabel citra merek terhadap minat beli 

tersebut yang tergolong minus serta tidak berpengaruhnya citra merek 

terhadap minat beli oppo maka perusahaan perlu meningkatkan citra 

merek yang dimiliki oppo agar citra merek dapat dilihat dengan baik 

oleh konsumen dan calon konsumen sehingga minat beli dapat 

dipengaruhi oleh citra dari oppo yang baik, dapat dilihat melalui analisis 

interprestasi nilai indeks responden pernyataan tentang variabel citra 

merek terendah terdapat pada pernyataan oppo merupakan merek 

smartphone yang berkualitas, maka perusahaan dapat melakukan 

evaluasi dari segala aspek yang mendukung kualitas oppo dengan 

mendengarkan setiap keluhan konsumen agar minat beli terhadap oppo 

dapat meningkat. 

 

b. Saran bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas mengenai penelitian 

yang telah dibuat oleh peneliti, diharapkan untuk bisa menambahkan 

beberapa variabel yang tidak dibahas oleh peneliti atau diluar variabel yang 
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telah diambil oleh peneliti, seperti variabel promosi dan gaya hidup, dengan 

tujuan agar penelitian selanjutnya lebih bervariasi sehingga dapat 

mengetahui pengaruh-pengaruh terhadap variabel dependen minat beli 

secara lebih mendalam dan lebih luas. 
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