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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1  Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode regresi 

linear dan dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian pada hipotesis pertama (H1) dengan regresi 

berganda membuktikan bahwa Financial Risks tidak berpengaruh 

terhadap Attitude (intervening). Hasil penelitian ini bertolak 

belakang dengan hasil penelitian Forsythe dan Shi (2003); Biswas 

dan Biswas (2004); Crespo et al. (2009); Wiedmann et al. (2010); 

Habibabadi et al. (2012); serta Javadi et al. (2012). 

b. Hasil pengujian pada hipotesis kedua (H2) dengan regresi berganda 

membuktikan bahwa Product Risks memiliki pengaruh positif 

terhadap Attitude (intervening) akan tetapi bertolak belakang 

dengan hipotesis penelitian. Sehingga hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan hasil penelitian Forsythe dan Shi (2003); Biswas 

dan Biswas (2004); Korgaonkar dan Karson (2007); Crespo et al. 

(2009); serta Manzano et al. (2009).  

c.  Hasil pengujian pada hipotesis ketiga (H3) dengan regresi berganda 

membuktikan bahwa Convenience Risks tidak berpengaruh 

terhadap Attitude (intervening). Hasil penelitian ini bertolak 
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belakang dengan hasil penelitian Forsythe dan Shi (2003) dan 

Biswas dan Biswas (2004).  

d.  Hasil pengujian pada hipotesis keempat (H4) dengan regresi 

berganda membuktikan bahwa Non-Delivery Risks berpengaruh 

terhadap Attitude (intervening). Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian Forsythe dan Shi (2003); Biswas dan 

Biswas (2004); Sinha (2010); Habibabadi et al. (2012); serta Javadi 

et al. (2012). 

e. Hasil pengujian pada hipotesis kelima (H5) dengan regresi 

berganda membuktikan bahwa Trust tidak berpengaruh terhadap 

Attitude (intervening). Hasil penelitian ini bertolak belakang 

dengan hasil penelitian George (2004); Lin (2006); Wang dan 

Tseng (2011); Hsu, Lin dan Chiang (2013); serta Kok dan Teoh 

(2013). 

f. Hasil pengujian pada hipotesis keenam (H6) dengan regresi 

berganda membuktikan bahwa Attitude (intervening) berpengaruh 

terhadap Online Shopping Behavior. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian Fishbein dan Ajzen (1975); Ajzen (1985); 

George (2004); Lu et al. (2005); Lin (2006); Yang et al. (2007); Yu 

dan Wu (2007); Hansen (2008); Sinha (2010); Wiedmann et al. 

(2010);  Keisidou et al. (2011); Su dan Huang (2011); Habibabadi 

et al. (2012); Javadi et al. (2012); Khare et al. (2012); serta Kok 

dan Teoh (2013). 
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g. Hasil pengujian pada hipotesis ketujuh (H7) dengan regresi 

berganda membuktikan bahwa Subjective Norms berpengaruh 

terhadap Online Shopping Behavior. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian Ajzen (1985); Khalifa dan Limayem (2003); 

Yu dan Wu (2007); Hansen (2008); Sinha (2010); Wiedmann et al. 

(2010); serta Javadi et al. ( 2012).  

h.  Hasil pengujian pada hipotesis kedelapan (H8) dengan regresi 

berganda membuktikan bahwa Perceived Behavioral Control tidak 

berpengaruh terhadap Online Shopping Behavior. Hasil penelitian 

ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Ajzen (1985); George 

(2004); Lin (2006); Wang et al. (2007); Hansen (2008); 

Laohapensang (2009); Sinha (2010); serta Liang dan Lim (2011). 

i. Hasil pengujian pada hipotesis kesembilan (H9) dengan regresi 

berganda membuktikan bahwa Domain Specific Innovativeness 

berpengaruh terhadap Online Shopping Behavior. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan hasil penelitian Crespo dan Bosque (2008); 

Manzano et al. (2009); Khare et al. (2010); Keisidou et al. (2011); 

Su dan Huang (2011); serta Javadi et al. (2012). 

 

5.2 Keterbatasan 

  Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang 

mengakibatkan kurang sempurnanya penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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a. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Perceived Risks, Trust, 

Attitude, Subjective Norms, Perceived Behavioral Control dan 

Domain Specific Innovativeness. Sehingga, masih terdapat variabel 

lain yang dapat menjelaskan variabel Online Shopping Behavior. 

b.  Pengisian dan pengembalian kuesioner yang disebarkan kepada 

responden terlalu cepat, sehingga responden mungkin tidak 

menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner sesuai dengan apa 

yang mereka pikirkan dan berperilaku. 

c.  Didalam kuesioner tidak terdapat kategori produk yang ditentukan, 

sehingga dapat mempengaruhi tingkat risiko yang dipersepsikan 

oleh responden. 

d. Setiap negara dan orang-orangnya tentunya memiliki karakteristik, 

budaya dan perilaku yang berbeda-beda, sehingga hasil dari 

penelitian ini mungkin mengakibatkan kurangnya generalisasi ke 

negara lain. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi untuk peneliti 

selanjutnya, perusahaan atau pemilik toko online yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan. Penulis berharap peneliti selanjutnya, perusahaan atau 

pemilik toko online dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel 

lain untuk dapat mengembangkan penelitian ini. Misalnya 

memasukkan faktor culture (budaya) menurut Javadi et al. (2012), 

internet usage pattern menurut Khare, Khare dan Singh (2012), 

characteristic menurut Sinha (2010). 

b. Penelitian selanjutnya hendaknya memberikan waktu yang cukup 

kepada responden dalam pengisian dan pengembalian kuesioner, 

agar hasil yang dijawab sesuai dengan keinginan, pemikiran dan 

pemahaman responden. 

c.  Penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian ini ke negara-

negara lain, supaya dapat mencapai hasil yang lebih baik dan 

pemahaman tentang perilaku belanja konsumen secara online. 

Metode online survey dapat digunakan untuk pengumpulan data. 

d. Perusahaan online dapat bekerja sama dengan berbagai macam 

bank dan menawarkan atau menyediakan sistem pembayaran 

dimana terdapat beberapa channel pembayaran yang bisa diterima 

oleh banyak orang. 

 e. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa konsumen khawatir 

dan tidak yakin dengan pengiriminan pesanan mereka (Non-

Delivery Risks). Perusahaan atau pemilik toko online harus 

memberikan suatu kepastian atau konfirmasi bagi konsumen bahwa 

mereka telah memesan item, bersikap responsif dengan konsumen, 

serta menjamin dan  memastikan bahwa barang pesanan pasti akan 
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dikirim ke mereka. Perusahaan atau pemilik toko online dapat 

mencapai tujuan ini dengan menunjukkan sertifikasi dari pihak 

berwenang atau organisasi pemerintah. Selain itu, perusahaan atau 

pemilik toko online dapat bekerja sama dengan organisasi yang 

terkenal dan menjadi dealer resmi mereka. Dengan begitu, 

konsumen akan merasa yakin, percaya diri dan tidak akan khawatir 

dengan pengiriman pesanan mereka lagi.  

f. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa subjective norms 

memiliki dampak terhadap online shopping behavior. Perusahaan 

atau pemilik toko online dapat menggunakan metode WOM (Word 

Of Mouth) supaya situs web mereka dapat dikenal oleh kalangan 

masyarakat. Metode ini bisa menjadi salah satu metode periklanan 

atau alat pemasaran yang paling efektif.  

g. Selama proses pembelian, agen online dapat membantu konsumen 

dalam menyederhanakan prosedur pembelian atau menunjukkan 

cara pembelian dengan menggunakan teks, gambar atau contoh 

yang dapat meningkatkan rasa percaya diri konsumen dan 

kenyamanan dalam melakukan pembelanjaan online. Dan pada 

waktu yang sama, hal tersebut juga dapat mengurangi dampak dari 

Domain Specific Innovativeness pada perilaku belanja online. 
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