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BAB V 

Kesimpulan 

 

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan dan merupakan jawaban dari persoalan penelitian. 

Selanjutnya kesimpulan yang ada akan menjadi dasar penyusunan 

implikasi dari penelitian yang dibuat. 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

• Persepsi orang tua tentang keinginan anak tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan beli orang tua dalam 

bidang jasa. Tidak adanya pengaruh terlihat dimana nilainya 

tidak signifikan. 

• Anak sebagai pemengaruh tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan beli orang tua dalam bidang 

jasa. Terdapat hal lain dari dua variabel yang diangkat oleh 

peneliti yang mempengaruhi keputusan pembelian orang tua 

pada produk jasa.  

 

5.2 Implikasi Teoritis 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka beberapa implikasi 

teoritis dengan penelitian ini adalah: 

• Persepsi orang tua tentang keinginan anak tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan beli orang tua dalam 

bidang jasa. Dikarenakan keputusan pembelian produk jasa 

membutuhkan lebih banyak pertimbangan dibandingkan 
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produk berupa barang (Kotler, 2003), dan faktor ‘belief’ 

menjadi pertimbangan yang membawa pengaruh terhadap 

keputusan beli. Dalam penelitiannya Fetalvero (2010) 

menyampaikan bahwa parents belief  atau keyakinan orang 

tua berpengaruh terhadap pengambilan keputusan beli orang 

tua. 

• Anak sebagai pemengaruh tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan beli orang tua dalam bidang 

jasa. Reference group dari anggota keluarga selain anak dan 

teman sebaya juga dapat mempengaruhi keputusan beli orang 

tua. Childers dan Rao (1992) menyatakan bahwa reference 

group dari anggota keluarga dan teman sebaya memiliki 

pengaruh terhadap keputusan beli pada berbagai macam jenis 

produk. 

• Jumlah waktu yang diberikan orang tua  untuk anaknya 

menjadi aspek penting yang menentukan semakin 

berpengaruh atau tidaknya anak dalam pengambilan 

keputusan pembelian. Kaur dan Singh (2006) menyatakan 

bahwa meningkatnya jumlah ibu yang bekerja jauh dari 

rumah menjadi faktor pendorong meningkatnya pengaruh 

anak dalam pengambilan keputusan beli. 

• Pada produk berupa jasa, product knowledge mengenai 

manfaat atau keuntungan dari produk yang ditawarkan 

menjadi hal penting untuk diketahui dan dimengerti oleh 

konsumen, karena hal tersebut akan menjadi stimulus yang 

akhirnya akan membentuk persepsi positif dan keyakinan 

(belief) dari konsumen yang mengarahkannya pada keputusan 

pembelian. 
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5.3 Implikasi Terapan 

• Pengetahuan mengenai siapa yang memegang peranan 

pembelian dalam keluarga menjadi hal penting bagi pemasar 

untuk mengembangkan strategi pemasaran. Dalam penelitian 

ini ditunjukkan bahwa anak tidak ikut memegang peranan 

dalam pengambilan keputusan beli orang tua pada produk 

berupa jasa, oleh karena itu pemasar bisa mentargetkan 

pemasaran produk jasa langsung kepada orang tuanya dan 

bukan pada anak.  

• Untuk membidik pasar anak pada produk jasa, pemasar juga 

perlu memperhatikan reference group dari orang tua selaku 

pengambil keputusan pembelian. Dalam kesehariannya orang 

tua juga masih mendapat pengaruh dari teman sebayanya atau 

anggota keluarga yang lain. Apabila orang tua beranggapan 

produk itu baik, maka keputusan pembelian akan terlaksana. 

• Product knowledge mengenai manfaat dan keungulan dari 

belajar musik perlu dengan baik disampaikan oleh pemasar 

dalam memasarkan produknya.  

 

5.4 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu 

dipertimbangkan di penelitian yang mendatang, antara lain: 

• Penelitian ini memilih orang tua sebagai responden dan 

persepsi jawaban dari orang tua tersebut digunakan untuk 

mengukur pengaruh anak terhadap keputusan pembelian. 

Persepsi jawaban tersebut bisa akurat bisa juga tidak. Akan 

lebih baik jika persepsi jawaban dari anak juga ikut disertakan 
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kemudian masing-masing persepsi jawaban tersebut 

dibandingkan dan hasilnya mungkin akan berbeda. 

• Penelitian ini menggunakan metode survei  dengan 

menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan pertanyaan 

lisan atau wawancara. Proses ini membuat persepsi responden 

belum tentu mencerminkan fakta sesungguhnya dan akan 

berbeda jika data diperoleh dengan wawancara.  

• Pemilihan usia anak dalam penelitian ini kurang terfokus pada 

suatu masa periode perkembangan anak, hal ini dapat 

menyebabkan ketidakuratan penelitian. 

 

5.5 Agenda Penelitian Mendatang 

 Dalam penelitian ini banyak terdapat banyak keterbatasan dan 

masih mungkin dikembangkan pada penelitian mendatang. Berkaitan 

dengan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal 

untuk penelitian yang akan datang, antara lain: 

• Menggunakan dua responden yaitu orang tua dan anak itu 

sendiri sehingga didapat dua persepsi jawaban yang nantinya 

hasil jawaban tersebut dapat dibandingkan dan 

memungkinkan hasil yang berbeda. 

• Data dikumpulkan bisa melalui interview pada beberapa 

narasumber pilihan yang dirasa dapat mewakili responden 

penelitian. 

• Jumlah indikator yang digunakan dalam penelitian ini relatif 

sedikit dan masih dapat dikembangkan dalam penelitian 

mendatangkan sehingga hasilnya mungkin akan berbeda. 

• Memfokuskan penelitian pada usia anak sesuai dengan 

tahapan periode perkembangan anak sebagai konsumen, agar 
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hasil yang diperoleh lebih akurat. 

• Dalam penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan 

meneliti pengaruh anak berdasarkan masing-masing gender 

dari anak. Sehingga dapat diketahui anak laki-laki atau 

perempuan yang lebih memiliki pengaruh lebih besar 

terhadap keputusan beli orang tua pada produk jasa. 

• Hendaknya dalam penelitian mendatang dapat dikumpulkan 

data mengenai usia dari anak, sehingga dapat diketahui anak 

yang lebih tua atau yang lebih muda yang lebih memiliki 

pengaruh lebih besar terhadap keputusan beli orang tua pada 

produk jasa. 


