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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan  

Setelah Peneliti melakukan penelitian pada bab-bab sebelumnya antara 

hubungan variabel product knowledge, social influence, price percetption, 

enviroment attitudes dan perceived risk terhadap buying intention pada fator-faktor 

yang mempengaruhi minat pembelian pada low cost green car (LCGC) maka 

kesimpulkan yang ada pada penelitian ini adalah:  

1. Pada pengujian hipotesis pertama yang dilakukan oleh Peneliti 

menggunkan program SPSS dengan metode regresi linear berganda 

menjelaskan bahwa variable product knowledge dinyatakan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel independen buying intention, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada penelitian ini menghasilkan hasil penelitian yang 

tidak jauh berbeda dari penelitian Tariq et al.,(2013), Darmayanti dan 

Boediono (2012), Saqib et al., (2015), Hunjra dan Kiran (2014), Hanzaee 

dan Khosrozadeh (2011) dan Lin dan Lin (2015). 

2. Pada pengujian hipotesis kedua yang dilakukan oleh Peneliti dengan 

menggunakan metode regresi berganda menyatakan bahwa variabel social 

influence berpengaruh signifikan positif terhadap variabel independen 

buying intention, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini 

menghasilkan hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dari Rahim et al,. 

(2015). 

3. Pada pengujian hipotesis ketiga yang dilakukan oleh Peneliti melalui uji 

regresi linear berganda pada variabel price perception terhadap buying 

Heri Hardi. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Minat Pembelian pada Kendaraan Low Cost Green Car (Lcgc) di Batam 
UIB Repository©2019



60 
 

Universitas Internasional Batam 
 

intention dapat disimpulkan bahwa variabel price perception berpengaruh 

signifikan positif terhadap variabel independen buying intention, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini menghasilkan hasil penelitian 

yang tidak jauh berbeda dari Semuela dan Chandraa (2014) dan Ti dan Lee 

(2013). 

4. Pada pengujian hipotesis keempat yang dilakukan oleh Peneliti melalui uji 

regresi linear berganda pada variabel environmental attitudes terhadap 

variabel buying intention dapat disimpulkan bahwa variabel environmental 

attitudes berpengaruh signifikan positif terhadap variabel independen 

buying intention. 

5. Pada pengujian hipotesis kelima  yang dilakukan oleh Peneliti melalui uji 

regresi linear berganda pada variabel perceived risk terhadap variabel 

buying intention dapat disimpulkan bahwa variabel perceived risk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel independen buying intention 

sehingga hasil ini bertolak belakang dengan penelitian dari Erdil (2015), 

Siahaan et al,. (2014), Chen et al.,(2012), Sinet et al., (2012) dan Kabaday 

et al., (2015). 

1.  

5.2 Keterbatasan 

 Setiap penelitian tentu memiliki keterbatasan tertentu yang membuat suatu 

penelitian menjadi kurang sempurna, pada saat penelitian ini dilakukan beberapa 

keterbatasan yang ditemukan oleh Peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Variabel penelitian meliputi product knowledge, social influence, price 

perception, environmental attitudes dan perceived risk, dimana pada 
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penelitian ini variabel lain yang dapat menjelaskan buying intention masih 

banyak lagi sehingga peneliti merekomendasikan penelitan selanjutnya 

dapat menambahkan variabel lain seperi green promotion oleh Thoria 

(2018) dikarenakan adanya promosi pada produk ramah lingkungan akan 

dapat menarik perhatian masyarakat dalam menggunakan produk ramah 

lingkungan serta juga dapat memberikan masayarakat sedikit pengetahuan 

tentang dampak baik menggunakan produk tersebut, brand image dan 

brand awareness oleh Yi (2017) citra merek dan kempuan konsumen 

dalam mengingat kembali sebuah produk merupakan faktor yang penting, 

dikarenakan semakin tinggi brand image dan brand awareness seseorang 

dapat membantu konsumen dalam mengambil keputusan sehingga perlu 

tindakan dalam mengembangkan merek dari produk tersebut, selanjutnya 

green product  oleh Ahmad et al,. (2016) dikarenakan konsumen lebih 

tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan dampak apa 

yang akan dihasilkan oleh produk tersebut. 

5.3 Rekomendasi  

Setelah Peneliti melakukan tinjauan dari keterbatasan yang telah dibuat pada 

penelitian ini, maka Peneliti dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya seperti:  

 

1. Dealer mobil ramah lingkungan : 

Setelah Peneliti melakukan penelitian dan analisa data, hasil dari analisa 

data menunjukan bahwa hanya ada 4 variabel yang berpengaruh signifikan 
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terhadapa buying intention atau keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian, oleh karena ini rekomendasi yang disarankan oleh Peneliti 

adalah: 

a. Dalam meningkatkan aspek product knowledge sebaiknya dealer mobil 

dikota Batam melakukan penyampain informasi dan pengetahuan 

kepada masyarakat luas mengenai mobil ramah lingkungan sehingga 

dalam kurun waktu singkat masyarakat batam akan memiliki 

pengetahuan tentang produk ramah lingkungan terutama mobil dan 

tidak ragu lagi dalam melakukan keputusan pembelian 

b. Pengaruh teman dalam membagikan informasi, memberikan opini 

mengenai suatu produk dan merekomendasikan produk ramah 

lingkungan dapat menimbulkan niat untuk membeli sehingga hal ini 

dapat meningkatkan aspek social influence 

c. Variabel yang berpengaruh penting selanjutnya adalah price 

perception, pada aspek ini, dealer mobil sebaiknya mempersiapkan 

strategi penawaran harga yang baik seperti memberikan potongan 

harga, kupon dan promosi lainnya agar persepsi konsumen dalam mobil 

ramah lingkungan memiliki persepsi yang positif sehingga konsumen 

tidak lagi mempertimbangkan masalah harga pada saat ingin 

melakukan pembelian 

d. Aspek yang terakhir merupakan aspek environmental attitudes 

sebaiknya perusahaan mobil ramah lingkungan dapat 

mengkomunikasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai 
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pentingnya memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan agar global 

warming bisa diminimalisir 
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