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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa hasil 

hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen pada produk notebook Toshiba di Bandar Lampung. Sehingga 

hipotesis diterima. Hal ini berdasarkan pada alasan berikut: 

1. Hasil uji F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel (44,778 > 2,04) maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, maka secara statistik bahwa secara keseluruhan 

variabel bebas (Kualitas Produk) berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

pada produk notebook Toshiba di Bandar Lampung. 

2. Hasil uji t sub diketahui bahwa nilai t hitung pada variabel kualitas produk 

(X) yaitu Bentuk, Keistimewaan, Kehandalan, Mutu Kinerja, Daya Tahan, 

Pelayanan, Keindahan, dan Presepsi Kualitas lebih besar dari t tabel yaitu 

1,986. Hal ini berarti semua variabel Kualitas Produk (X) memiliki pengaruh 

yang positif terhadap Kepuasan konsumen pada produk notebook Toshiba di 

Bandar Lampung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak. 

3. Hasil uji R
2

 sebesar 0.797 yang berarti faktor-faktor yang mempengaruhi 

variabel X (Kualitas Produk) berperan dalam mempengaruhi variabel Y 
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(Kepuasan Konsumen) sebesar 79,7% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lainnya. 

4. Hasil analisis kuantitatif membuktikan Keistimewaan dan Pelayanan 

bepengaruh lebih besar terhadap Kepuasan Konsumen pada produk notebook 

Toshiba di Bandar Lampung. Hal tersebut di karenakan nilai β sebesar 0.275 

dan 0.270. Sedangkan Daya Tahan dan Keindahan memberikan pengaruh 

yang sangat kecil yakni dengan nilai β sebesar 0.124 dan 0.112. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa hal yang bisa 

dilakukan oleh Toshiba antara lain: 

1. Keistimewaan notebook Toshiba sebaiknya ditingkatkan, karena subvariabel 

keistimewaan merupakan subvariabel berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. Hal yang harus ditingkatkan adalah membuat desain yang sesuai 

dengan segmen pasarnya yang dari kalangan anak muda dan berjenis kelamin 

wanita. Desain harus dibuat menarik, dan juga bermacam-macam warna. 

2. Pelayanan notebook Toshiba sebaiknya ditingkatkan. Toshiba harus 

meningkatkan kualitas pelayanannya seperti memberikan pelatihan atau 

training kepada pegawainya agar dapat bersikap ramah dan sopan, dan 

sebaiknya manejemen Toshiba harus memberikan pengarahan kepada 

pegawai bagian penjualan (frontliner) 3S (senyum, sapa, dan salam). 

3. Dari segi bentuk atau fungsional notebook Toshiba sebaiknya dipertahankan 

dan juga ditingkatkan. Dengan banyaknya responden wanita, sebaiknya 
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perusahaan harus menciptakan tampilan atau bentuk yang unik atau menarik 

dan berbeda dari notebok biasa agar lebih memikat kalangan remaja terutama 

berjenis kelamin wanita. 

4. Mutu kinerja notebook Toshiba sebaiknya dipertahankan dan juga 

ditingkatkan. Toshiba harus mempertahankan mutu kinerja notebooknya 

seperti tidak mudah hang pada saat digunakan serta terus menggunakan 

software terbaru, seperti menggunakan seri windows terbaru dan microsoft 

terbaru.   

5. Persepsi kualitas notebook Toshiba sebaiknya dipertahankan serta 

ditingkatkan. Di era globalisasi ini sebaiknya Toshiba harus lebih banyak 

melakukan kegiatan promosi melalui iklan baik itu melalui media cetak 

maupun media elektronik agar para konsumen lebih menyadari dan lebih 

tertarik menggunakan notebook Toshiba. 

6. Kehandalan notebook Toshiba sebaiknya dipertahankan serta ditingkatkan, 

notebook Toshiba harus meningkatkan kualitas produknya serta 

memperhatikan kemauan konsumen sehingga notebook Toshiba dapat 

dihandalkan oleh para konsumen. 

7. Daya tahan notebook Toshiba sebaiknya dipertahankan. Daya tahan notebook 

Toshiba merupakan salah satu yang variabel yang terkecil pengaruhnya 

terhadap kepuasan konsumen, sehingga harus dipertahankan. Salah satunya 

adalah dengan mempertahankan kualitas aksesorisnya seperti meningkatkan 

kualitas chargernya sehingga dapat bertahan lama. 
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8. Keindahan notebook Toshiba sebaiknya dipertahankan. Keindahan notebook 

Toshiba merupakan salah satu variabel terkecil pengaruhnya terhadap 

kepuasan konsumen, sebaiknya perusahaan Toshiba harus gencar memberikan 

pencitraan yang baik melalui iklan agar konsumen sadar bahwa Toshiba 

merupakan perusahaan yang sudah lama menggeluti dunia elektronik dan 

sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Dengan cara seperti itu konsumen 

akan merasa bangga dan percaya diri menggunakan notebook Toshiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


