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BAB V 

 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

menggunakan analisis deskriptif dan verivikatif dengan menggunakan path 

analysis antara dimensi country of origin dan product knowledge terhadap 

keputusan pembelian perangkat telekomunikasi smartphone (Survei pada Anggota 

Fanpage Facebook smartfren andromax community) maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran mengenai  country of origin dapat dilihat dari dimensi-

dimensinya yang terdiri dari percaya negara (country belief), orang yang 

mempengaruhi (people affect) dan interaksi yang diinginkan (desired 

interaction) sebagian besar responden berpendapat bahwa country of origin 

smartphone smartfren andromax berada pada kategori hampir tinggi. Hal ini 

menunjukan bahwa country of origin yang diberikan pada konsumen 

pengguna smartphone smartfren andromax berjalan dengan  baik. Dimensi 

orang yang mempengaruhi (people affect) merupakan dimensi yang 

memiliki penilaian paling tinggi dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

smartphone smartfren andromax, sedangkan dimensi yang memiliki 

penilaian paling rendah dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

perangkat telekomunikasi smartphone adalah interaksi yang diinginkan 

(desired interaction). 

2. Gambaran mengenai product knowledge dapat dilihat dari dimensi-

dimenisnya yang terdiri dari subyektif pengetahuan (subjective knowledge), 

tujuan pengetahuan (objective knowledge) dan pengetahuan berbasis 

pengalaman (experience based knowledge) sebagian besar responden 

berpendapat bahwa product knowledge smartphone smartfren andromax 

berada pada kategori hampir tinggi. Hal ini menunjukan bahwa  product 

knowledge pada konsumen pengguna smartphone smartfren andromax 

berjalan dengan baik, sedangkan dimensi yang memiliki penilaian rendah 
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dalam mempengaruhi keputusan pembelian perangkat telekomunikasi 

smartphone adalah tujuan pengetahuan (objective knowledge). 

3. Country of origin dan product knowledge memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian  pangguna perangkat telekomunikasi smartphone 

smartfren andromax dengan tingkat pengaruh pada kategori kuat. 

5.2    Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa hal 

mengenai pengaruh  country of origin dan product knowledge terhadap keputusan 

pembelian perangkat telekomunikasi smartphone, yaitu:  

1. Dari hasil penelitian yang diproleh bahwa country of origin sudah hampir 

tinggi, namun masih ada beberapa penilaian konsumen terhadap country of 

origin yang dinilai kurang terdapat pada dimensi interaksi yang diinginkan 

(desired interaction) terutama pada tanggapan smartphone smartfren 

andromax berasal dari negara yang memiliki ide-ide yang sempurna untuk 

pembuatan smartphone smartfren andromax. Artinya konsumen memiliki 

keraguaran dari smartphone smartfren andromax yang memiliki ide-ide 

sempurna dari fakta-fakta terbaru produk oleh penjual atau tidak, sehingga 

pengguna smartphone perlu melakukan usaha lebih dalam meningkatkan 

country of origin konsumen untuk menumbuhkan keputusan pembelian. 

2. Dari hasil penelitian yang diproleh bahwa Product knowledge sudah hampir 

tinggi, namun masih ada beberapa penelitian konsumen terhadap product 

knowledge yang dinilai kurang. Pada product knowledge penilaian kurang 

terdapat pada dimensi tujuan pengetahuan (objective knowledge) terutama 

pada tanggapan informasi tentang jenis produk smartphone smartfren 

andromax dapat tersimpan dengan baik dibenak konsumen. Artinya 

sebagian besar konsumen merasa bahwa tidak semua produk smartphone 

smartfren andromax dapat tersimpan baik dimata konsumen, sehingga para 

penjual harus mampu memasarkan dengan baik agar smartphone smartfren 

andromax dapat konsumen rasakan ketika pembelian smartphone terjadi. 

3. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa country of origin dan product 

knowledge memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan pembelian perangkat 

telekomunikasi smartphone pada anggota fanpage facebook smartfren 
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andromax community. Maka penulis merekomendasikan agar pengguna 

smartphone smartfren andromax dan perusahaan dapat meningkatkan 

kembali keputusan pembelian perangkat telekomunikasi smartphone 

melalui strategi country of origin dan product knowledge. Kendala yang 

dialami oleh para smartphone smartfren andromax kurangnya country of 

origin yang tersedia dan product knowledge pengalaman, semakain baik 

country of origin yang diberikan oleh penjual dan product knowledge yang 

diketahui secara luas akan semakin banyak konsumen yang akan membuat 

keputusan pembelian perangkat telekomunikasi smartphone. Para penjual 

harus dapat lebih mengupayakan dan lebih memperhatikan country of origin 

dan product knowledge dalam keputusan pembelian perangkat 

telekomunikasi smartphone. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat 

keputusan pembelian lebih kuat dari pesaingnya baik dari segi country of 

origin atau product knowledge. 

 

     

 

 


