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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 : 

1.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa H1 diterima, variabel conformity 

memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel purchase 

inteniton. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Basil dan Ramalakshmi (2013), Ahmad et al. 

(2013), berserta Son, Jin, dan George (2013). 

2.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa H2 ditolak, variabel face-saving 

memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap  variabel purchase 

intention. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Son, Jin, dan George (2013) dan juga Jin dan Kang 

(2011). 

3.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa H3 diterima, variabel store image 

memiliki pengaruh terhadap  variabel purchase intention. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizkalla 

dan Suzanawaty (2012) dan Faryabi et al. (2012). 

4.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa H4 diterima, variabel brand image 

memiliki pengaruh terhadap  variabel purchase intention. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tariq et 
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al. (2013), Jalilvand dan Sumiei (2011), Bian dan Moutinho (2009) 

beserta Lin dan Lin (2007). 

 

 5.2 Keterbatasan 

 Keterbatasan yang dapat dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Pembagian kuesioner yang diperuntukkan bagi siswa-siswi sekolah 

angkatan SMA tingkat internasional dan nasional plus namun hanya 

kalangan muda saja, tidak seimbang karena jumlah disetiap kalangan 

sedikit berbeda sehingga hasilnya sulit untuk memprediksikan purchase 

intention secara keseluruhan. 

2. Jumlah sampel yang diambil 169 orang dan hal tersebut cenderung 

kurang mewakili keadaan sebenarnya di kota Batam dan belum tentu 

dapat mencerminkan keadaan yang sama di tempat lain. 

3. Data penelitian yang diperoleh belum tentu dapat mencerminkan keadaan 

sebenarnya karena jumlah responden yang relatif tidak cukup banyak. 

4. Responden dalam penelitian ini hanya untuk angkatan siswa-siswi pada 

sekolah SMA saja, sehingga belum tentu dapat mencerminkan keadaan 

yang sama pada kalangan-kalangan lainnya. 

5. Lamanya pengumpulan hasil kuesioner dikarenakan alasan responden 

membutuhkan waktu untuk memahami per item pernyataan yang 

diajukan. 
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6. 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. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan 

datang adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian sebaiknya dilakukan lebih ke seluruh daerah Batam mengingat 

karakteristik responden yang berbeda-beda. Dengan demikian diharapkan 

bahwa penelitian ini dapat lebih spesifik menjelaskan mengenai populasi di 

Kota Batam yang merupakan objek penelitian. 

2. Produsen bubble tea dapat memanfaatkan promosi melalui media iklan dan 

advertising untuk mengenalkan produknya dengan tema konformitas dan 

secara kesesuaian. Dikarenakan dalam penelitian ini konformitas 

berpengaruh terhadap minat pembelian bubble tea. Semakin baik kesesuaian 

yang diberikan maka keyakinan konsumen dalam membeli bubble tea 

semakin tinggi. 

3. Produsen bubble tea dapat memanfaatkan citra toko, dengan memperbaik 

desain toko (seperti lampu, musik, dan suasana) untuk meningkatkan 

penjualan. Dikarenakan dalam penelitian ini citra toko berpengaruh terhadap 
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minat pembelian bubble tea. Semakin baik suasana pada sebuah toko, maka 

keyakinan konsumen dalam membeli bubble tea semakin tinggi. 

4. Produsen bubble tea dapat memanfaatkan citra merek, dengan 

menggunakan merek bubble tea atau menggunakan bahan yang dengan 

merek yang terkenal untuk meningkatkan penjualan. Dikarenakan dalam 

penelitian ini citra merek berpengaruh terhadap minat pembelian bubble tea. 

Semakin baik merek yang digunakan pada sebuah toko, maka keyakinan 

konsumen dalam membeli bubble tea semakin tinggi. 
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