
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh antara 

aesthetic, functional value, emotional value, social value dan purchase intention 

terhadap kamera DSLR dan mirrorless di kota Batam. Berdasarkan pembahasan 

dan hasil pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pada hipotesis pertama (H1) menjelaskan variabel aesthetic 

berperngaruh signifikan posotif terhadap emotional value. Temuan ini 

menyatakan konsumen akan merasa senang dengan bentuk kamera yang 

mudah digenggam, rasa tekstur yang tinggi dapat mempengaruhi individu 

untuk merasa senang terhadap sebuah produk kamera. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan Toufani, (2017), Jeong (2016).  

2. Hasil pada hipotesis kedua (H2) menjelaskan variabel aesthetic 

berpengaruh signifikan positif terhadap functional value. Temuan ini 

menyatakan individu yang memiliki atau ingin membeli kamera, maka 

individu tersebut akan mempertimbangkan fungsi yang diberikan seperti 

mudah diaplikasikan pada saat melakukan fotografi akan sama baiknya 

dengan bentuk fisik yang menunjukan kecanggihan. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan Toufani (2016), Chattalas (2015) 

3.  Hasil pada hipotesis ketiga (H3) menjelaskan variabel aesthetic tidak 

berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Temuan ini 

menyatakan bahwa bentuk fisik yang ada pada kamera tidak berpengaruh 
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pada individu untuk membeli kamera. Penelitian ini sesuai dengan Ahmed 

(2016) dan tidak sesuai dengan Toufani (2017) 

4. Hasil pada hipotesis keempat (H4) menjelaskan variabel aesthetic terhadap 

social value memiliki pengaruh signifikan positif. Temuan ini menyatakan 

bahwa seseorang mendapat rekomendasi dari keluarga maka individu 

tersebut akan melakukan pembelian. Penelitian ini sesuai dengan Toufani 

(2017), Reza (2016) 

5. Hasil hipotesis kelima (H5) menjelaskan variabel emotional value  

berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. Temuan ini 

menyatakan  bahwa individu melakukan pembelian kamera maka individu 

tersebut akan merasa senang. Penelitian ini sesuai dengan Toufani (2017), 

Hsiao (2017) dan Saidani (2017). 

6. Hasil hipotesis keenam (H6) menjelaskan variabel functional value 

berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. Temuan ini 

menyatakan bahwa jika fungsi dari kamera sangat baik maka individu akan 

melakukan pembelian kamera. Penelitian ini sesuai dengan Saidani (2017), 

Rudot (2016). 

7. Hasil hipotesis ketujuh (H7) menjelaskan variabel social value tidak 

berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Temuan ini 

menyatakan bahwa saran dari keluarga, teman tidak akan membuat 

individu melakukan pembelian kamera. Penelitian ini sesuai dengan Hsiao 

(2017), Jungming (2016). 
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8. Hipotesis kedelapan (H8) menjelaskan variabel aesthetic berpengaruh 

signifikan positif terhadap purchase intention dengan adanya functional 

value sebagai mediasi. Temuan ini menyatakan bahwa seorang yang 

melihat bentuk fisik seperti fungsi, futuristik, warna sesuai dengan 

ekspektasi maka individu tersebut akan melakukan pembelian kamera. 

Penelitian ini sesuai dengan Toufani (2017) dan Lee (2014) 

9. Hipotesis kesembilan (H9) menjelaskan variabel aesthetic berpengaruh 

signifikan positif terhadap purchase intention dengan adanya emotional 

value sebagai mediasi. Temuan ini menyatakan bahwa individu ingin 

membeli kamera didorong oleh bentuk fisik dari kamera yang futuristik 

serta rasa kepuasan hasil dari kamera. penelitian ini sesuai dengan Toufani 

(2017) dan  Reza (2016). 

10. Hipotesis keseputluh (H10) menjelaskan variabel aesthetic tidak 

berpengaruh terhadap purchase intention dengan adanya social value 

sebagai mediasi. Temuan ini menyatakan bahwa individu melakukan 

pembelian kamera dikarenakan bentuk yang futuristik dan tidak karena 

saran dari teman. Penelitian ini sesuai dengan Toufani (2017) dan Hsu 

(2016) 

5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu hasil uji R square pada 

variabel aesthetic, emotional value, functional value, , dan purchase intention 

yaitu senilai 33.4%, 40.3%, 15.4% dan 47.9% sehingga masih terdapat variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang menjelaskan keempat variabel 
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tersebut. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel lain 

agar dapat memperkaya hasil penelitian. 

Penelitian ini terdapat keterbatasan waktu serta keterbatasan responden 

yang hanya terdapat 280 responden di kota Batam, sehingga tidak 

memaksimalkan penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya dianjurkan untuk 

menambahkan jumlah responden agar penelitian selanjutnya dapat 

memperlihatkan hasil yang lebih representatif. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian rekomendasi dari penulis sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan kamera DSLR dan mirrorless untuk meningkatkan fungsi 

kamera agar dapat digunakan oleh individu yang baru belajar 

menggunakan kamera sehingga memudahkan seseorang untuk mengerti 

cara memakai kamera.  

2. Perusahaan kamera juga dapat membuat mengembangkan komunitas yang 

sudah ada untuk menjadi lebih besar melalui pengadaan event photography 

yang bertujuan untuk dapat berbagi pengetahuan akan fungsi dari kamera 

seperti melakukan event meet and greet dengan fotografer professional, 

seminar umum tentang kamera mirrorless dan DSLR sehingga dapat 

menjadi pertimbangan bagi individu untuk melakukan pembelian kamera 

DSLR maupun mirrorless. 

3. Bagi para peneliti selanjutnya agar dapat memasukkan varibel-variabel 

lain dalam penelitian selanjutnya. Variabel yang dapat ditambah dapat 

berupa variabel quality value, price value (Zhang, 2017) 

Kelvin Hendri. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Purchase Intention pada Kamera DSLR dan Mirrorless di Kota Batam 
UIB Repository©2018



4. Perusahaan penyedia kamera harus melakukan inovasi dengan 

memberikan fitur – fitur terbaru, menyediakan kamera yang mempunyai 

bentuk yang fituristik atau unik sehingga dapat meningkatkan minat 

konsumen yang memakai kamera atau ingin membeli kamera 
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