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 BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Variabel age memiliki perbedaan terhadap perilaku pembelian konsumen pria 

dikarenakan dari hasil uji anova yang dilakukan menunjukkan variabel age memiliki 

perbedaan terhadap male consumer buying behaviour. 

 Variabel tv viewing hours memiliki perbedaan terhadap perilaku pembelian 

konsumen pria dikarenakan dari hasil pengujian yang menggunakan anova 

menunjukkan bahwa variabel tv viewing hours memiliki perbedaan terhadap male 

consumer buying behaviour. 

 Variabel Skincare Advertisement tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku 

pembelian pria dikarenakan dari hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel 

skincare advertisement memiliki nilai signifikan yang rendah yang berarti tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel male consumer buying behaviour. 

 Variabel TV Advertisement memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

perilaku pembelian pria. 

 Variabel Music tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

pembelian pria dikarenakan dari hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel 

music ini memiliki nilai signifikan jauh diatas batas maksimal.  
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 Variabel Celebrity Endorsement memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap perilaku pembelian pria dikarenakan oleh hasil dari uji t yang dilakukan 

variabel celebrity endorsement ini memiliki nilai signifikan positif terhadap variabel 

male consumer buying behaviour. 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain: Waktu untuk 

melakukan pengambilan sampel terlalu singkat, disamping itu sampel yang diambil 

sebagian besar adalah di pusat kota. Keterbatasan lainnya adalah dalam penelitian ini 

masih diperoleh hasil bahwa masih memiliki 64,3% faktor lain yang mempengaruhi 

perilaku pembelian konsumen.  

 

5.3 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi penulis untuk penelitian yang akan datang adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk penelitian yang akan datang , sebaiknya lebih difokuskan  kepada satu  

merek saja supaya responden dapat lebih mudah untuk mengisi kuesioner 

penelitian. 

2. Disarankan dalam penelitian selanjutnya untuk memperluas jangkauan 

penelitian agar mendapatkan sampel yang merata supaya mendapatkan sampel 

yang lebih bervariasi. 
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3. Demi menyempurnakan penelitian lebih lanjut, perlu ditambahkan variabel 

lainnya seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rayhan et al (2014) 

menunjukkan bahwa variabel price dapat mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen, menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adam et al 

(2014), Ahmed et al (2014), Shah et al (2013), menjelaskan bahwa variabel 

packaging memiliki pengaruh terhadap consumer buying behaviour, penelitian 

yang dilakukan oleh Malik et al (2013) menunjukkan bahwa variabel brand 

image memiliki pengaruh terhadap consumer buying behaviour dan menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Shafi et al (2013), Mollahoseyni et al (2012), 

dan Fouladivanda et al (2013) menunjukkan bahwa variabel brand loyalty 

memiliki pengaruh terhadap consumer buying behaviour.  Variabel tersebut 

dapat ditambahkan pada penelitian lebih lanjut dikarenakan dari hasil uji 

koefisien determinasi pada penelitian ini masih terdapat 64,3% faktor lain yang 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen pria. 

4. Bagi perusahaan, sebaiknya melakukan iklan yang ditayangkan di televisi 

dengan bintang iklan seorang selebriti, karena hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa tv advertisement dan celebrity endorsement memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap perilaku pembelian konsumen pria. 

5. Disarankan dalam penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih 

banyak dan waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih 

konsisten. 
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6. Bagi perusahaan, sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 

umur dan lamanya menonton tv dalam sehari ini memiliki perbedaan terhadap 

perilaku pembelian konsumen pria akan produk perawatan kulit untuk pria. 

Dikarenakan oleh konsumen yang memiliki umur diatas 15 tahun sudah mulai 

memperhatikan penampilan pada dirinya, salah satunya dengan produk 

perawatan kulit ini agar terlihat lebih bersih dan maskulin. Lamanya menonton 

televisi juga berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen pria, 

dikarenakan oleh semakin seringnya kita menonton televisi dalam satu hari 

maka akan semakin banyak dan sering iklan yang dilihat pada saat itu, hal ini 

mempengaruhi seorang konsumen dalam perilaku pembeliannya. 

7. Bagi perusahaan terutama di bidang perawatan kulit pria, dari hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa media iklan di televisi dan penggunaan selebriti 

dalam menjadi bintang iklan sangat efektif untuk digunakan dalam proses 

promosinya dikarenakan oleh iklan di televisi mengandung suara dan grafik 

yang membuat suatu iklan lebih menarik untuk dilihat serta jika menggunakan 

selebriti yang menjadi bintang iklan ini akan membuat konsumen lebih tertarik 

untuk melihat apa isi atau pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut serta 

penggunaan selebriti yang terkenal, berpenampilan menarik, dan memiliki 

wajah atau kulit yang bersih mulus akan mempengaruhi persepsi konsumen 

akan produk yang diiklankan. 
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