
 

 

V. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Pada awalnya penelitian ini di latar belakangi oleh munculnya fenomena 

smartphone imitasi di masyarakat. Merek-merek terkenalpun menjadi incaran 

produsen smartphone imitasi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada implikasi dari persepsi harga, atribut produk, dan gaya 

hidup  terhadapa minat beli smartphone imitasi. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Tidak adanya implikasi yang signifikan antara variabel persepsi harga 

terhadap minat beli smartphone imitasi pada Mahasiswa Universitas 

Lampung. Hal diatas menunjukan bahwa variabel persepsi harga tidak 

mampu membangkitkan keinginan konsumen untuk membeli smartphone 

imitasi.  

 

2. Tidak adanya implikasi yang signifikan antara variabel atribut produk 

terhadap minat beli smartphone imitasi pada Mahasiswa Universitas 

Lampung. Semakin tinggi nilai atribut smartphone imitasi maka akan 

semakin tinggi juga minat konsumen untuk membeli smartphone imitasi, 

begitu juga sebaliknya jika semakin rendah nilai atribut produk  maka akan 

semakin rendah pula minat konsumen untuk membeli smartphone imitasi.  
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3. Adanya implikasi yang signifikan antara gaya hidup terhadap minat beli 

smartphone imitasi pada Mahasiswa Universitas Lampung. Semakin tinggi 

gaya hidup konsumen maka akan semakin tinggi juga minat konsumen untuk 

membeli smartphone imitasi, hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat 

Indonesia sekarang terutama para mahasiswa atau remaja yang sangat 

bergantung pada smartphone yang mampu menunjang aktivitas sehari-hari.  

 

4. Secara simultan terdapat implikasi yang signifikan antara persepsi harga, 

atribut produk, dan gaya hidup terhadap minat beli smartphone imitasi pada 

Mahasiswa Universitas Lampung, di mana gaya hidup memiliki pengaruh 

yang paling besar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa gaya hidup yang 

paling berperan dalam minat beli konsumen untuk membeli samrtphone 

imitasi pada Mahasiswa Universitas Lampung.  

5.2 Saran  

Berikut beberapa saran yanag direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah:  

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor gaya hidup berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli smartphone imitasi. Oleh karena itu bagi 

produsen harus bisa benar-benar memanfaatkan segala potensi yang dimiliki 

untuk bisa memenuhi gaya hidup para konsumen. Produsen juga harus lebih 

memperhatikan atribut produk smartphone imitasi buatannya, seperti 

kehandalan, daya tahan, kualitas bahan maupun fiturnya. Atribut produk yang 

baik bisa menjadi nilai tambah sehingga konsumen tertarik membeli 

smartphone imitasi. Dengan harga yang lebih murah dari produk aslinya 
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namun tidak mengorbankan kualitas mungkin konsumen kedepannya akan 

sangat tertarik dengan smartphone imitasi.   

 

2. Namun akan lebih baik jika produsen smartphone imitasi secara bertahap bisa 

menciptakan produk baru dengan merek sendiri sehingga tidak lagi meniru 

produk yang sudah terkenal. Karena pada dasarnya semua produk imitasi 

merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual sebuah 

produk dan etika dalam berbisnis. Apabila peredaran smartphone imitasi yang 

merupakan barang ilegal terus dibiarkan maka hal ini dapat merugikan negara 

dari sisi penerimaan pajak dan penurunan kualitas barang yang dapat 

dinikmati masyarakat dan bukan tidak mungkin pula dalam jangka panjang 

dapat menurunkan derajat negara Indonesia yang berdampak pada sepinya 

investor asing dikarenakan isu pelanggaran terhadap hak cipta sebuah produk.  

 

 


