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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, & REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor – faktor yang 

mempengaruhi permintaan smartphone pada mahasiswa UPI Bandung, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Permintaan smartphone mahasiswa UPI Bandung masih diduduki oleh 

smartphone merek Samsung dengan dominasi sebesar 27% dan diikuti 

oleh I-Phone dengan tingakat persentase sebesar 17%. Selanjutnya diikuti 

oleh merek smartphone China (Vivo,Xiaomi, Oppo, dsb) lainnya sebesar  

55%. Hal ini serupa dengan dominasi pangsa pasar smartphone di 

Indonesia. Dimana peringkat pertama diduduki oleh Samsung dan kedua 

oleh I-Phone. 

2. Fitur produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan 

smartphone.(I-Phone, Samsung, China). Artinya semakin tinggi fitur 

produk yang dimiliki smartphone maka permintaan akan smartphone 

tersebut juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila fitur produk yang 

dimiliki semakin rendah maka permintaan akan smartphone tersebut juga 

akan menurun. 

3. Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan 

smartphone. (I-Phone, Samsung, China) Artinya semakin tinggi citra 

merek yang dimiliki smartphone maka permintaan akan smartphone 

tersebut juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila citra merek yang 

dimiliki semakin rendah maka permintaan akan smartphone tersebut juga 

akan menurun. 

4. Harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan 

smartphone. (I-Phone, Samsung, China) Artinya semakin tinggi harga 

yang dimiliki smartphone maka permintaan akan smartphone tersebut 

akan menurun. Sebaliknya, apabila harga yang dimiliki smartphone 

semakin rendah maka permintaan akan smartphone tersebut juga akan 

meningkat. 
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5. Faktor sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan 

smartphone. (I-Phone, Samsung, China) Artinya semakin tinggi faktor 

sosial yang dimiliki smartphone maka permintaan akan smartphone 

tersebut juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila faktor sosial yang 

dimiliki semakin rendah maka permintaan akan smartphone tersebut juga 

akan menurun. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka implikasinya yaitu sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa fitur produk mempunyai konstribusi 

yang positif terhadap permintaan smartphone, sehinggu diperlukan usaha 

berikut : 

a. Memperbaharui fitur produk dengan fitur terbaru yang berkualitas 

lebih baik agar dapat meningkatkan permintaan smartphone dari 

mahasiswa 

b. Berinovasi dengan fitur-fitur terbaru agar mempunyai suatu karakter 

yang berbeda dengan smartphone lainnya. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa citra merek mempunyai konstribusi 

yang positif terhadap permintaan smartphone, sehingga diperlukan usaha 

berikut : 

a. Menjaga kualitas smartphone yang dijual dipasaran agarcitra merek 

yang sudah dipercaya oleh mahasiswa dapat berkelanjutan 

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa harga mempunyai konstribusi yang 

negatif terhadap permintaan smartphone, sehingga diperlukan usaha 

berikut : 

a. Melakukan suatu promosi atau diskon pada event-event tertentu agar 

permintaan dari konsumen menjadi naik 

4. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor sosial mempunyai konstribusi 

yang positif terhadap permintaan smartphone, sehingga diperlukan usaha 

berikut : 

a. Melakukan advertaisment diberbagai media seperti iklan di TV, Radio, 

Youtube, Situs terkenal, baligo dll. Agar setiap konsumen dapat 
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mengenal produk yang kita keluarkan dan menjadi teringat oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, simpulan & implikasi yang 

diperoleh, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa, dalam melakukan pembelian maupun penggunaan 

smartphone agar lebih bijak. Belilah smartphone yang memang kalian 

butuhkan dan buatlah skala prioritas agar tidak konsumtif dalam 

pemakaian lainnya. Gunakanlah smartphone secara bijak dalam kehidupan 

sehari-hari. Dan jangan terlalu terpaku pada smartphone ketika sedang 

berada dalam suatu lingkungan. Meskipun ini era digital namun 

disekitarmu masih ada individu lain untuk bersosialisasi 

2. Bagi perusahaan smartphone, seperti dalam hasil penelitian bahwa semua 

faktor berpengaruh yaitu fitur, citra merek, hargam faktor social terhadap 

permintaan smartphone. Maka ini bisa dijadikan motivasi agar perusahaan 

smartphone menaikan kualitasnya diiringi dengan harga yang sesuai. Dan 

juga agar perusahaan dapat berinovasi lagi setelah melihat hasil bahwa 

fitur produk & citra merek mempunyai pengaruh pada permintaan 

smartphone. Dimana bisa lebih meningkatkan fitur produk ke arah yang 

lebih baik & juga menjaga citra merek bagi perusahaan yang memang 

telah mempunyai nama bagus.Apabila telah mendapatkan citra merek 

yang baik maka faktor social pun akan mengikuti dimana konsumen akan 

merekomendasikan produk yang dipasarkan kepada keluarga, teman, 

lingkungan sekitar 

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memilih variasi variabel 

independen lain yang diprediksi akan mampu menjelaskan variabel 

dependen dengan lebih baik dari penelitian ini. Selain itu, meskipun 

menggunakan kuota sampling yang tidak memperhatikan asal subjek (asal 

masih dalam populasi) disarankan tetap membuat proporsi sampel untuk 

masing–masing jurusan agar hasil penelitian bisa lebih menyeluruh dan 

tidak diwakili oleh mayoritas mahasiswa jurusan tertentu 


