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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa hasil penelitian yang menggunakan metode SEM (Structrual 

Equation Modeling) dengan tujuan mengukur pengaruh subjective norm, need for 

status, bargain hunting, product risk, financial risk, dan perceived value terhadap 

purchase intention 

Maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Subjective norm  tidak memiliki pengaruh terhadap Purchase Intention. Hal ini 

dikarenakan nilai t-value dari Subjective norm adalah 0.61, tidak melebihi 1.96 

dalam hipotesa ini. Walaupun subjective norm merupakan hal yang penting, 

akan tetapi dalam penelitian ini tidak terbukti signifikan secara statistik. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tinkerlust tidak perlu memikirkan 

dikarenakan tidak adanya pengaruh dari subjective norm terhadap niat purchase 

intention konsumen mengenai produk / fitur baru tersebut. 

2. Need for status memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. Hal ini 

dikarenakan nilai t-value mencapai 2.97, melebihi standard (1.96) dalam 

hipotesa ini. Maka dapat disimpulkan bahwa Tinkerlustdapat memenuhi 

kebutuhan status sosial seseorang. Sehingga, konsumen merasa tertarik untuk 

melakukan pembelian tas pre-loved dikarenakan kebutuhan status konsumen 

dapat terpenuhi dengan membeli tas pre-loved di Tinkerlust. 
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3. Bargain Hunting tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention. Hal ini 

dikarenakan nilai t-value dari bargain hunting adalah -0.31, tidak melebihi 

standard yaitu ≥  -1.96 pada hipotesa ini. Dengan kata lain, meskipun bargain 

hunting adalah suatu variabel yang penting terhadap purchase intention, tetapi 

hal ini tidak terbukti secara signifikan pada penelitian ini.Hal ini berarti murah 

atau tidaknya produk atau tas yang dijual di Tinkerlust tidak mempengaruhi 

minat pembelian konsumen Terhadap tas pre-loved di Tinkerlust.Sehingga, 

Tinkerlust dapat lebih berfokus pada hal lain yang memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap minat pembelian konsumen. 

4. Product Risk memiliki pengaruh negatif terhadap purchase intention. Hal ini 

dikarenakan nilai t-value dari product risk sebesar -2.0 yang melebihi standard 

t-value, yaitu ≥  -1.96. Hal ini menandakan bahwa jika Tinkerlust ingin 

melakukan inovasi terkait produk atau fitur baru, Tinkerlust harus 

memperhatikan mengenai resiko yang dapat muncul dari produk tersebut. 

Semakin Tinkerlust dapat menekan resiko yang dapat muncul dari produk, maka 

kekhawatiran konsumen semakin rendah dan niat pembelian konsumen akan 

semakin tinggi. Hal ini dikarenakan resiko terhadap produk mempengaruhi 

minat pembelian konsumen terhadap tas pre-loved di Tinkerlust. 

5. Financial Risk tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention. Hal ini 

dikarenakan nilai t-value dari financial risk sebesar 2.47 yang tidak sesuai 

dengan standard t-value, yaitu  > -1.96 dalam  hipotesa ini. Walaupun financial 

risk merupakan hal yang penting, namun hal ini tidak terbukti secara tatistik 

dalam penilitian kali ini. Hal ini menandakan bahwa tinggi / rendahnya financial 
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risk tidak mempengaruhi minat pembelian konsumen terhadap tas pre-loved 

diTinkerlust. Sehingga, Tinkerlust tidak perlu terlalu memperhatikan bagaimana 

cara menekan financial risk karena tidak ada pengaruhnya terhadap purchase 

intention. 

6. Perceived Value memiliki pengaruh terhadap purchase intention. Hal ini 

dikarenakan nilai  t-value dari Perceived Value sebesar 4.43, melebihi standard 

yaitu ≥ 1.96 pada hipotesa ini. Hal ini menandakan bahwa semakin baik nilai-

nilai yang dirasakan konsumen dari segi price value, Quality value, social value 

dan emotional value berpengaruh dalam purchase intention. Maka untuk 

kedepannya, semakin konsumen merasa mendapatkan nilai yang didapat dari 

dimensi price value, quality value, social value, dan emotional value, maka 

semakin berpengaruh terhadap purchase intention. 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, peneliti ingin supaya penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi kemajuan perusahaan dan juga kepada peneliti selanjutnya yang 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama agar dapat mendapatkan 

hasil yang lebih komprehensif dan mendalam. 

5.2.1 Saran Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan saran bagi Tinkerlust 

Indonesia sebagai berikut : 

a. Tinkerlust sebaiknya membuat packaging yang lebih menarik dan lebih aman 

lagi dalam pengiriman produknya, seta menghadirkan fitur Cash on delivery 

(COD) untuk wilayah Jabodetabek. Hal ini dikarenakan barang yang dijual di 
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Tinkerlust merupakan barang – barang bermerek yang bukan merupakan barang 

murah. Terlebih lagi barang yang dijual merupakan barang pre-loved, maka 

potensi pengembalian barang lebih besar dibandingkan dengan menjual barang 

baru, khususnya untuk pengiriman barang ke luar kota. 

b. Tinkerlust sebaiknya mengadakan bazaar di pusat perbelanjaan ibukota, seperti 

Grand Indonesia atau Plaza Indonesia. Bazaar ini bertujuan agar konsumen 

dapat menyentuh dan menilai secara langsung tas-tas pre-loved yang dijual 

untuk meminimalkan resiko konsumen sehingga dapat meningkatkan niat 

pembelian konsumen.Selain itu, sebaiknya Tinkerlust mengadakan kerjasama 

dengan Laba-laba. Setiap konsumen yang membeli tas di Tinkerlust akan 

mendapatkan voucher sebesar 25% untuk melakukan perawatan maupun 

perbaikan tas dimana voucher tersebut memiliki masa berlaku sampai dengan 3 

bulan setelah melakukan pembelian tas di Tinkerlust. 

c. Mengikuti ajang fashion show seperti Indonesia Fashion Week dan Jakarta 

Fashion Week untuk menunjukkan koleksi – koleksi tas yang dijual di 

Tinkerlust. Dengan adanya fashion show seperti ini diharapkan dapat membuat 

konsumen nantinya diterima oleh lingkungan sosialnya dan memberikan kesan 

yang bagus mengenai produk tas pre-loved yang dijual di Tinkerlust dan 

meningkatkan kepercayaan diri konsumen. 

d. Setiap pembelian tas di Tinkerlust akan mendapatkan cover atau pelindung tas 

dan leather shampoo berukuran kecil yang berfungsi untuk menjaga kualitas 

kulit dari tas sehingga tidak cepat rusak.Selain itu, disetiap keterangan tas yang 

dijual di Tinkerlust diberikan keterangan perbandingan harga antara harga pre-
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loved dan harga barunya, sehingga konsumen dapat menjadikan perbandingan 

harga tersebut sebagai pertimbangan untuk membeli tas pre-loved di Tinkerlust. 

e. Sebaiknya Tinkerlust mengadakan doorprize. Setiap konsumen yang  membeli 

tas pre-loved di Tinkerlust akan mendapatkan kesempatan untuk nantinya diundi 

dalam rangka mendapatkan doorprize berupa 2 leather shampoo yang dapat 

digunakan untuk merawat kualitas kulit tas untuk 2 orang yang terpilih secara 

acak. 

f. Bekerjasama dengan youtuber, youtuber nantinya akan membuat 2 konten video 

yang digabungkan kedalam 1 video dengan durasi maksimal 9 menit. Konten 

pertama berdurasi maksimal 6 menit yang berisikan review secara keseluruhan 

mengenai kualitas tas yang didapat dari Tinkerlust, dimulai dari packaging tas, 

keaslian tas tersebut (lambang merek, kode tas), bahan tas, dan kualitas dari tas 

itu sendiri. Kemudian konten kedua dengan durasi maksimal 3 menit berisikan 

lookbook sebanyak 3 look yang berbeda dimana youtuber melakukan mix and 

match outfit yang digunakan dengan menonjolkan tas tersebut. 

g. Tinkerlust sebaiknya mengeluarkan fitur baru, yaitu rental tas untuk tas – tas 

kelas B dan A yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian kalangan yang tertarik 

untuk membeli namun tidak dapat membelinya dikarenakan faktor financial 

yang tidak mendukung. 

h. Selain itu, Tinkerlust dapat memperbaiki dari segi packaging barang yang ingin 

dikirim ke konsumen, khususnya tas. Sebaiknya produk dikemas dalam bentuk 

yang lebih aman, tidak menggunakan kardus, mengingat produk yang dijual 

merupakan produk bermerek. 
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5.2.2 Saran Untuk Penelitan Selanjutnya 

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengajukan saran bagi 

penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

5. Peneliti menyarankan dalam penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention produk make-up pre-

loved di Tinkerlust. 

6. Selain itu, peneliti menyarankan dalam penelitian selanjutnya dapat meneliti 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

repurchase terhadap produk yang dijual di Tinkerlust. Hal ini dikarenakan 

barang pre-loved yang dijual di Tinkerlust telah melalui beberapa tahap 

seleksi yang dilakukan agar konsumen merasa bahwa barang tersebut masih 

memiliki nilai dan layak untuk dibeli dapat membuat konsumen melakukan 

repeat order atau ada faktor lain diluar itu yang tidak diketahui oleh peneliti 

dapat diketahui oleh peneliti selanjutnya. 

7. Peneliti juga menyarankan, dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

produk yang lain, seperti sepatu atau pakaian milik Tinkerlust. Apabila 

dalam penelitian ini peneliti mengangkat tas pre-loved sebagai objek, pada 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek lain, bahkan dapat meneliti 

fitur baru yang dikeluarkan oleh Tinkerlust, yaitu Rental Dress. 

8. Ruang lingkup penelitian juga dapat ditingkatkan, mengingat produk-produk 

Tinkerlust dapat dibeli secara online dan tidak semua merek yang dijual di 

Tinkerlust ada di daerah tersebut, serta produk Tinkerlust juga dikirim ke 

luar wilayah Jabodetabek. 
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9. Peneliti juga menyarankan, dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

objek yang berbeda diluar industri pre-loved marketplace, seperti food and 

beverage, sportswear, automotive, hingga traveling. 

10. Penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan sampling unit / responden yang 

berbeda yang belum termasuk dalam penelitian ini, yaitu para sosialita atau 

social climber (orang yang ingin populer dikalangannya) yang memiliki tas 

bermerek, namun tas tersebut merupakan pemberian dari orang lain (pacar, 

suami) bukan dengan cara bekerja atau memiliki usaha sendiri.  
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11. Peneliti juga menyarankan dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan 

variabel trust sebagai perantara sebelum akhirnya menuju ke variabel 

purchase intention.   
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Gambar 5. 1 Model Penelitian Selanjutnya 
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