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BABVII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1. Kesimpulan 

1.	 Tingkat Pendapatan berpengaruh secara nyata terhadap perrnintaan voucer 

mentari untuk SMS di ka1angan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh 

t-statistik sebesar 3,053 dan t-tabel 1,960 sehingga Ho ditolak (positif 

signifikan). Artinya semakin bertambahnya pendapatan seorang 

mahasiswa maka akan semakin meningkat pula pembelian voucer Mentari 

untuk SMS. Ini disebabkan karena seorang mahasiswa akan meningkatkan 

kegiatan SMS-nya untuk berhubungan dengan rekan-rekannya apabila 

pendapatan yang diperoleh melalui kerja sampingan maupun kiriman 

orang tua meningkat setiap bulannya. 

2.	 Fenomena flexy berpengaruh negatif tidak nyata terhadap pembelian 

voucer Mentari untuk SMS, hal itu ditunjukkan dengan tingkat 

signifikansi 5% dipcroleh t-statistik -0,4051 dan -ttahel sebesar -1'.960 

sehingga Ho diterima (negatif tidak signitikan). Artinya semakin baik 

fenomena Flexy maka kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia 

belum tentu akan mengurangi pembelian voucer Mentari untuk keperluan 

SMS. Sebaliknya penurunan fenomena Flexy belum tentu akan 

meningkatkan pembelian voucer Mentari untuk SMS di kalangan 

mahasiswa Universitas Islam Indonesia. 
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3.	 Tingkat Pendapatan berpengaruh secara nyata terhadap pennintaan voucer 

mentari untuk telepon di kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta, hal itu ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh 

t-statistik sebesar 7,696 dan t-tabel 1,960 sehingga Ho ditolak (positif 

signifikan). Artinya, semakin bertambahnya pendapatan seorang 

mahasiswa maka akan semakin meningkat pula pembelian voucer Mentari 

untuk telepon. Ini disebabkan karena seorang mahasiswa akan 

meningkatkan kegiatan telepon untuk berhubungan dengan rekan

rekannya apabila pendapatan yang diperoleh melalui kerja sampingan 

maupun kiriman orang tua meningkat setiap bulannya. 

4.	 Fenomena flexy berpengaruh positif tidak nyata terhadap pembelian 

voucer Mentari untuk telepon, hal itu ditunjukkan dengan tingkat 

signifikansi 5% diperoleh t statistik 0,4258 dan ttabel sebesar 1.960 

sehingga Ho diterima (positif tidak signifikan). Artinya, semakin baik dan 

meningkatnya fenomena Flexy maka kalangan mahasiswa Universitas 

Islam Indonesia belurn tentu akan meningkatkan pembdian voucer 

Mcntari untuk keperlunn telepon. Sebnliknyn penurunan tt:llomenn Flexy 

belum "tcntu akan mcnurunknn pcmbelinn voucer Mentnri untuk telepon di 

kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia. 

7.2. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka kepada perusahaan 

telekomunikasi khususnya perusa~aan penghasil Voucer Mentari dan Flexy 
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untuk senantiasa berusaha meningkatkan pennintaan. Cam yang dapat 

ditempuh antara lain: 

1.	 Menetapkan tarifbersaing dengan produk lain. 

2.	 Memberikan bonus, agar konsumen lebih tertarik untuk menggunakan 

produk tersebut. 

3.	 Meningkatkan kineIja produk agar tereapai kepuasan yang tinggi bagi 

setiap pengguna voueer Mentari ataupun Flexy. 

4.	 Meningkatkan jumlah distributor, agen atau pengeeer agar konsumen 

tidak perlu susah-susah untuk mendapatkan produk tersebut. 

Sedangkan kepada Mahasiswa Universitas Islam Indo"nesia disaran

kan apabila akan menggunakan produk atau voeer, senantiasa memperhatikan 

hal-hal berikut ini: 

1.	 Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features) yang ada pada produk 

atau voueer yang akan digunakan. 

2.	 Keandalan (reliability)" yang merupakan kemungkinan keeil akan 

mengalami kerusakan atau gagal pakai. 

3.	 Kesesuuian dengan spesifikasi (r.nnfnrmance tn spect!rcations). yang 

merupakan desain dan operasi kartu yang telah memenuhi standar. 

4.	 Service ability yang merupakan mudahnya direparasi serta penanganan 

keluhan. 

5.	 Citra dan reputasi produk voueer yang akan digunakan. 


