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V. PENUTUP 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat implikasi yang signifikan antara harga produk dengan keputusan 

perpindahan merek mobil. Semakin rendah harga yang ditawarkan oleh 

produsen mobil, hal itu dapat menyebabkan konsumen berpindah ke merek 

tersebut. Dan sebaliknya, jika harga yang ditawarkan oleh produsen mobil 

tinggi dengan fasilitas yang minim, maka konsumen tidak akan tertarik untuk 

berpindah ke merek tersebut. 

2. Terdapat implikasi yang signifikan antara ketidakpuasaan konsumen dengan 

keputusan perpindahan merek mobil. Semakin tinggi tingkat ketidakpuasaan 

konsumen terhadap suatu merek mobil, maka konsumen akan mencoba untuk 

mencari merek mobil lain yang bisa lebih memberikan kepuasaan kepada 

konsumen tersebut. 

3. Terdapat implikasi yang signifikan antara iklan produk dengan keputusan 

perpindahan merek mobil. Semakin sering seorang konsumen melihat iklan 

dari suatu merek mobil dan iklan itu menarik, hal itu akan membuat 

konsumen penasaran dan ingin mencoba merek mobil tersebut. 
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4. Terdapat implikasi yang signifikan antara kepercayaan konsumen dengan 

keputusan perpindahan merek mobil. Semakin tinggi tingkat kepercayaan 

seorang konsumen terhadap suatu merek mobil, akan membuat konsumen 

tersebut loyal terhadap merek tersebut. Namun, jika tingkat kepercayaan 

konsumen terhadap suatu merek itu rendah, hal itu akan membuat konsumen 

berpindah kepada merek lain yang lebih bisa dipercaya. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi para produsen mobil sebaiknya bisa lebih memperhatikan kesesuaian 

antara harga mobil dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Tidak lupa juga 

produsen mobil bisa memberikan keringanan kepada para konsumen dengan 

memberikan hadiah bonus atau potongan harga kepada para konsumen yang 

membeli mobil. Selain itu, para produsen mobil juga harus terus berinovasi 

serta meningkatkan kualitas mobilnya dan juga meningkatkan kualitas 

pelayanan pasca pembelian agar konsumen merasa puas dan tidak berniat 

untuk berpindah merek. Untuk iklan produk, sebaiknya para produsen mobil 

perlu lebih meningkatkan frekuensi iklannya dan membuat iklan semenarik 

mungkin agar dapat bersaing dengan merek-merek mobil yang lain. Dan yang 

terakhir untuk membangun ataupun untuk meningkatkan keperccayaan 

konsumen, setiap merek mobil harus bisa menepati setiap janji-janji yang 

diumbar saat mempromosikan produknya. 
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Jika penyedia produk mampu memenuhi setiap janji-janjinya, maka 

kepercayaan konsumen itu akan terbangun dan saat kepercayaan konsumen 

itu telah terbangun, konsumen tidak akan ragu untuk merekomendasikan 

merek yang sekarang digunakan kepada orang lain. 

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau menggunakan 

responden dengan teknik sampling dan metode yang berbeda, seperti dengan 

menggunakan teknik Non-Probability Sampling dan metode pengambilan 

sampelnya menggunakan Purposive Sampling. Serta bisa juga menggunakan 

variabel-variabel independen lainnya yang lebih potensial memberikan 

kontribusi terhadap keputusan perpindahan merek mobil. 


