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BAB V  

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Pada hipotesis 1 menunjukan adanya pengaruh signifikan antara variabel 

independen perceived quality dengan consumer purchase intention sebagai 

variabel dependen. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil 

penelitian Saleem et al., (2015), Tih & Lee (2013), Kittilertpaisan & 

Chanchitpreecha (2013), Naing & Chaipoopirutana (2014), Hawa et al., 

(2014). 

b. Pada hipotesis 2 menunjukan adanya pengaruh signifikan antara variabel 

independen perceived risk dengan consumer purchase intention sebagai 

variabel dependen. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil 

penelitian Lee et al., (2009), Jin & Osman (2014), Sam & Tahir (2009), 

Aliyar & Mutambala (2015), Liat & Wuan (2014). Namun hasil penelitian 

tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Zarei & Kazemi (2014), 

Tih & Lee (2013). 

c. Pada hipotesis 3 menunjukan adanya pengaruh signifikan antara variabel 

independen perceived value dengan consumer purchase intention sebagai 

variabel dependen. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil 

penelitian Tih & Lee (2013), Kwok et al., (2015), Chen (2012), Shaharudin 

et al., (2010), Hawa et al., (2014).  
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d. Pada hipotesis 4 menunjukan adanya pengaruh signifikan antara variabel 

independen perceived price dengan consumer purchase intention sebagai 

variabel dependen. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil 

penelitian Tih & Lee (2013), Moslehpour et al., (2015), Idoko et al., (2013), 

Eze et al., (2012). Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan 

hasil penelitian Kittilertpaisan dan Chanchitpreecha (2013), Hawa et al. 

(2014) yang menemukan tidak berpengaruh signifikan perceived price dan 

purchase intention. 

e. Pada hipotesis 5 menunjukan tidak berpengaruh signifikan antara variabel 

independen advertisement dengan consumer purchase intention sebagai 

variabel dependen. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil 

penelitian Kong et al., (2013), Hawa et al., (2014). Hasil ini juga bertolak 

belakang dengan hasil penelitian Siddiqui (2014), Eze et al., (2012), Ansar 

(2013), yang menyatakan advertisement berpengaruh signifikan terhadap 

purchase intention.  

f. Pada hipotesis 6 menunjukan tidak berpengaruh signifikan antara variabel 

independen store image dengan consumer purchase intention sebagai 

variabel dependen. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil 

penelitian penelitian Zarei & Kazemi (2014), Hawa et al., (2014). Hasil ini 

bertolak belakang dengan hasil penelitian Chien et al., (2014) yang 

menemukan store image berpengaruh signifikan terhadap purchase 

intention. 
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g. Pada hipotesis 7 menunjukan adanya pengaruh signifikan antara variabel 

independen packaging dengan consumer purchase intention sebagai 

variabel dependen. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil 

penelitian Farooq et al., (2015), Hawa et al., (2014), Ansar (2013). Hasil ini 

bertolak belakang dengan hasil penelitian Idoko et al. (2013), Kong et al., 

(2013) yang menemukan packaging tidak berpengaruh terhadap purchase 

intention. 

h. Pada hipotesis 8 menunjukan adanya pengaruh signifikan antara variabel 

independen trust dengan consumer purchase intention sebagai variabel 

dependen. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian Sam & 

Tahir (2009), Liat & Wuan (2014), Leeraphong & Mardjo (2013).  

i. Pada hipotesis 9 menunjukan adanya pengaruh signifikan antara variabel 

independen perceived economic situation dengan consumer purchase 

intention sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut konsisten 

dengan hasil penelitian Rana et al., (2015), Yao & Wang (2012). 

j. Pada hipotesis 10 menunjukan adanya pengaruh signifikan antara variabel 

independen product knowledge dengan consumer purchase intention 

sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil 

penelitian Sakthirama & Venkatram (2012), Lin (2007), Eze et al., (2012). 
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan dalam pelaksanaannya yaitu : 

a) Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan karena penelitian ini hanya 

mencakup responden di daerah Batam. Secara demografis karakter dan 

pilihan terhadap produk private label di setiap kota berbeda.  

b) Keterbatasan kategori karena pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti 

tentang produk private label dikategori tertentu. Sehingga tidak 

mencerminkan keseluruhan tentang minat beli konsumen terhadap suatu 

private label. 

 

5.3 Rekomendasi 

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya dengan melihat sejumlah 

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah : 

a) Melakukan pembagian kuesioner secara online sehingga dapat mencakup 

responden di daerah lain. 

b) Memperluas kategori penelitian private label seperti produk minuman, 

produk kebutuhan sehari-hari, perlengkapan rumah tangga, produk-produk 

segar dan produk elektronik. 
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