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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini dilalukan guna mengetahui faktor yang mempengaruhi 

perilaku pemakaian kartu kredit, yakni dengan variabel dependennya yaitu 

knowledge, media awareness, perceptions, family influence dan religious belief 

dengan variabel dependennya yaitu attitudes towards credit cards usage. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa: 

1.   Knowledge memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

attitudes towards credit cards usage pada masyarakat kota Batam.  Hasil 

ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sriyalatha (2016), 

Ismail, et al. (2014), Lachance (2012), Jusoh dan Lin (2012), 

Wickramasinghe dan Gurugamage (2012) dan Robb (2011). 

2.   Hasil pengujian hipotesis kedua, memperoleh hasil bahwa variabel media 

awareness tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel attitudes 

toward credit card usage. Hasil ini selaras dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ismail et al., (2013) yang menyatakan bahwa media 

awareness tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap attitudes 

towards credit card usage. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ismail et al., (2014), Syed et al., (2015), dan Ismail et al., (2011) 

yang menyatakan bahwa media awareness memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap attitudes towards credit cards usage. 
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3.   Pada hasil pengujian hipotesis ketiga, memperoleh hasil bahwa variabel 

perceptions berpengaruh signifikan terhadap variabel attitude towards 

credit cards usage. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ismail et al., (2014), Lachance (2012), dan Ahmed et al., (2009). 

4.   Hasil pengujian hipotesis keempat dengan regresi berganda memperoleh 

hasil bahwa variabel family influence berpengaruh signifikan terhadap 

variabel attitude towards credit cards usage. Hasil ini memiliki 

persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail et al., (2014), 

Hancock et al., (2013), Ismail et al., (2011), Gudmunson dan Danes 

(2011), Jorgensen dan Savla (2010), serta Norvilitis dan MacLean 

(2010). 

5.   Hasil pengujian hipotesis kelima menyatakan bahwa variabel religious 

belief tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel attitude 

towards credit cards usage. Hasil ini memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ismail et al., (2014), Ismail et al., (2013), 

Hussin (2011), serta Ahmed et al., (2009). 

 

5.2   Keterbatasan 

Objek penelitian yang sedikit menjadi limitasi penelitian ini, yaitu 200 

responden dan hanya dilakukan pada satu wilayah yaitu Kota Batam, sehingga 

hanya dapat menggambarkan kondisi serta kelakuan masyarakat yang ada di Kota 

Batam. Namun penelitian ini belum tentu dapat menggambarkan kondisi yang 

sama ditempat lain. Penelitian ini hanya memiliki nilai koefisien determinasi 
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sebesar 55,8% dari model sehingga masih terdapat variabel lain di luar model 

penelitian yang mempengaruhi variabel attitude towards credit cards yaitu 

sebanyak 44,2%. Pada penelitian ini juga memiliki ketebatasan atas sumber atau 

jurnal yang tersedia, sehingga sumber yang dipakai dalam penelitian ini masih 

sangat minim. Selain itu, penelitian ini mengemukakan bahwa media awareness 

dan religious belief tidak memiliki hubungan terhadap variabel attitude towards 

credit cards usage, yang dimana bisa menjadi isu yang menarik untuk diteliti 

selanjutnya.  

 

5.3   Rekomendasi 

Bagi penelitian yang akan datang, terdapat beberapa anjuran sebagai 

berikut: 

1.   Responden pada penelitian ini menggunakan kartu kredit, sehingga data 

yang didapat hanya mencerminkan pengguna kartu kredit di Batam 

secara meluas namun tidak menyinggung kartu kredit apa yang 

digunakan serta apakah bank menjadi salah satu keputusan untuk 

menggunakan kartu kredit. 

2.   Jangka waktu pada penelitian selanjutnya dapat dilaksanakan dalam 

jangka waktu yang lebih panjang lagi untuk memperluas sampel. 

3.   Penelitian dapat lebih beragam dan luas sehingga sebaiknya 

menambahkan variabel lainnya yang tidak ada di model penelitian ini, 

seperti financial attitudes, demographic, general satisfaction dan 

budgeting and savings. 
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