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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi hubungan antara willingness to pay premium, Brand status, Brand 

attitude, dan Self-concept terhadap Consumer involvement  pada produk 

elektronik. Serta pengaruh dari demografi dalam consumer involvement terhadap 

pengguna smartphone di Kota Batam. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada 

bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini  yaitu willingness to pay 

premium berpengaruh signifikan terhadap consumer involvement, brand status 

berpengaruh signifikan terhadap consumer involvement, brand attitude 

berpengaruh signifikan terhadap consumer involvement, self-concept berpengaruh 

signifikan terhadap consumer involvement, dan tidak terdapat moderasi 

demographic terhadap pengaruh consumer involvement dalam produk smartphone. 

 

5.2  Keterbatasan 

Terdapat  keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

Dalam penelitian ini hasil uji R square menunjukan angka 3.55 yang berarti hanya 

terdapat 35.5% dari variabel independen untuk memjelaskan variabel dependen 

dengan demographic sebagai moderasi. Terdapat  64.5% yang dapat dijelaskan 

oleh varibel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  Untuk penelitian 

berikutnya sebaiknya peneliti dapat menambahkan variabel-variabel lain, seperti 
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reference group, materialism, brand engagement yang terdapat dalam penelitian 

sebelumnya Zeb et al., (2011),  Vieira (2009), Goldsmith et al., (2012). dan atau 

dapat di lakukan pada kategori produk yang berbeda.  

5.2  Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis ingin 

memberikan rekomendasi bagi perusahaan agar dapat memasukan produk 

elektronik branded karena pada penelitian ini membuktikan terdapat konsumen 

yang terdapat ketertarikan dengan sesuatu objek bersasarkan nilai status, dan juga 

berani membayar lebih untuk produk yang dapat mencerminkan staus sosialnya. 

Pada penelitian ini menemukan bahwa Masyarakat Batam selain berani membayar 

suatu produk dengan harga lebih juga menemukan bahwa status terhadap suatu 

merek merupakan pengaruh dari keterlibatan dalam produk elektronik dan tidak 

terdapat pengaruh terhadap demografi yang mencerminkan bahwa usia, jenis 

kelamin, status pernikahan, pekerjaan, dan pendapatan tidak mempengaruhi 

Masyarakat Batam dalam menunjukan status sosialnya dengan sebuah merek atau 

produk yang artinya orang kaya tidak mesti menggunakan merek yang berstatus 

tinggi dan sebaliknya yang miskin tidak mesti menggunakan merek yang tidak 

berstatus tinggi.  

Brown dan Marshall, (2010) mengatakan self esteem adalah bagaimana 

seseorang menilai terhadap dirinya sendri. Pada penelitian ini terlihat bahwa 

Masyarakat Batam yang memiliki tingkat pekerjaan atau pendapatan yang tinggi 

memiliki pandangan diri bahwa merek atau produk yang mahal tidak 
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mencerminkan status dirinya, dan sebaliknya Masyarakat Batam yang memiliki 

pekerjaan dan pendapatan yang rendah juga ingin meningkatkan status sosialnya 

dimana mereka menggunakan suatu produk untuk menunjukan status dan 

mengekpresikan perasaan bahwa siapa mereka (Goldsmith et al,. 2012).  

 

 


