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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 
 
 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisa pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H1 ditolak, variabel Social 

Cultural Factor tidak memiliki pengaruh terhadap variabel purchase 

inteniton. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan semua penelitian 

sebelumnya. Hal ini berarti tidak begitu berpengaruh pentingnya 

sebuah arti sosial kultural. 

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H2 diterima, variabel Product 

Attributes tidak memiliki pengaruh terhadap  variabel purchase 

intention. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan semua penelitian 

sebelumnya. Hal ini berarti tidak begitu berpengaruh pentingnya 

sebuah arti produk atribut. 

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H3 diterima, variabel Attitudes 

memiliki pengaruh terhadap  variabel purchase intention. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Bahrom dan Idris (2013). 

d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H4 diterima, variabel Physical 

Attractiveness tidak memiliki pengaruh terhadap  variabel purchase 

intention. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan semua penelitian 

sebelumnya. Hal ini berarti tidak begitu berpengaruh pentingnya 

sebuah arti atraktif fisik seorang artis. 
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e. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H5 diterima, variabel Celebrity 

Endorsement memiliki pengaruh terhadap  variabel purchase intention. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Tan dan Teoh (2013). 

 

 5.2 Keterbatasan 

  Keterbatasan yang dapat dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

antara lain: 

a. Pembagian kuesioner yang diperuntukkan bagi wanita-wanita dari 

kalangan muda sampai kalangan tua dan tidak seimbang karena jumlah 

disetiap kalangan sedikit berbeda sehingga hasilnya sulit untuk 

memprediksikan purchase intention secara keseluruhan. 

b. Jumlah sampel yang diambil 200 orang dan hal tersebut cenderung 

kurang mewakili keadaan sebenarnya di kota Batam dan belum tentu 

dapat mencerminkan keadaan yang sama di tempat lain. 

c. Data penelitian yang diperoleh belum tentu dapat mencerminkan 

keadaan sebenarnya karena jumlah responden yang relatif tidak cukup 

banyak. 

d. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang digunakan 

relatif kecil dan sebagian besar homogen. Karakteristik sampel seperti 

ini seharusnya memiliki sampel yang lebih besar dan lebih heterogen 

sehingga hasil yang diharapkan juga akan lebih beragam dan tingkat 

valid suatu data juga maksimal. 
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5.3  Rekomendasi 

a. Menggunakan sebuah kuesioner dengan pertanyaan yang lebih mudah 

dipahami, sehingga menghemat waktu peneliti dalam mengumpulkan 

data di lapangan dan menghindari terjadinya pengisian kuesioner yang 

tidak lengkap atau asal-asal oleh responden. 

b. Penelitian selanjutnya hendaknya bisa mengumpulkan data dari sampel 

yang lebih beragam dan menguji apakah hubungan yang ditemukan di 

sini adalah tidak bergantung pada ukuran organisasi dan jenis 

perusahaan. 

c. Peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan variabel independen 

yang lebih banyak lagi selain yang di teliti oleh penelitian sebelumnya. 

d. Responden untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya 

dilakukan di Batam saja, tetapi dilakukan di beberapa tempat lainnya 

seperti, Tanjung Pinang, Tanjung Batu dan Tanjung Balai Karimun, 

agar dalam mengestimasi parameter populasi dapat dilakukan dengan 

akurat sehingga hasil yang diperoleh lebih tepat dalam memprediksi 

faktor faktor yang mempengaruhi purchase intention. 
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