
72 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Penelitian menggunakan tingkat signifikansi (α) 5% (0,05). Jadi, variabel 

dikatakan berpengaruh apabila nilai probabilitas < 0,05. Hasil analisis data 

diperoleh bahwa variabel citra pembuat (X1) signifikan pada probabilitas 

0,028 < 0,05. Variabel citra pemakai (X2) signifikan pada probabilitas 0,020 < 

0,05, dan variabel citra produk (X3) signifikan pada probabilitas 0,036 < 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel citra pembuat (X1), citra 

pemakai (X2), dan citra produk (X3) mempengaruhi keputusan pembelian 

produk kartu XL pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. 

Ini juga berarti bahwa model  yang dipakai dalam penelitian ini cocok atau 

sesuai dengan data observasi. 

2. Nilai Nagelkerke R
2
 = 0,712. Artinya, bahwa variabel-variabel citra pembuat 

(X1), citra pemakai (X2), dan citra produk (X3) mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian (Y) sebesar 71,20% sedangkan sisanya 28,80% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. 

3. Uji ketepatan model regresi diukur dengan nilai chi square dari uji Nilai 

Hosmer and Lemeshow Test (X
2
). Pada model ini nilai chi square sebesar 



 

 

73 

4,573   dengan level  keyakinan sebesar 0,712 , artinya bahwa hipotesis  yang 

diajukan dapat diterima. 

4. Perbedaan probabilita ketiga variabel pada tingkat signifikansi yang 

digunakan menunjukkan bahwa citra pemakai (P = 0,020) lebih signifikan 

daripada variabel citra pembuat (P = 0,028), dan variabel citra produk (P = 

0,036), maka dapat disimpulkan bahwa citra pemakai lebih berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian dibandingkan dengan citra pembuat dan citra 

produk. 

5. Nikai Eksponen β (Exp B) menunjukkan bahwa citra pemakai mempunyai 

pengaruh yang lebih besar nilai Exp (B) = 4,111 terhadap keputusan 

pembelian dibandingkan variabel citra pembuat dan citra produk. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah : 

1. Citra Pemakai (user image) perlu diperhatikan, karena variabel ini terbukti 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap keputusan pembelian pada 

produk kartu XL pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. 

2. Perusahaan PT.Excelcomindo Pratama Tbk disarankan untuk lebih kreatif lagi 

dalam mngembangkan jaringan, fitur – fitur yang terdapat dalam kartu, dan 

tarif demi untuk kenyamanan pemakai produk kartu XL. 

 

 


