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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan analisis pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya mengenai hubungan antara variabel hedonic motivation, 

utilitarian motivation, information search dan perceived price terhadap purchase 

intention pada para konsumen pembeli online di kota Batam menjadi objek 

penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian pada hipotesis pertama (H1) dengan regresi linear 

berganda menyatakan bahwa hedonic motivation berpengaruh terhadap 

purchase intention yang berarti H1 diterima. Kesimpulan ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Menon & Kahn (2002); Childers et 

al. (2002); Bridges & Florsheim (2008); Topaloglu (2012); Singh (2014); 

Gozukara, Ozyer dan Kocoglu (2014). 

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

menyatakan bahwa utilitarian motivation berpengaruh terhadap purchase 

intention yang berarti H2 diterima. Kesimpulan ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bridges & Florsheim (2006); Overby & 

Lee (2006); To, Liao & Line (2007); To et al. (2007); Ha & Stoel (2009); 

Topaloglu (2012); Singh (2014). 

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

menyatakan bahwa information search berpengaruh terhadap purchase 

intention yang berarti H3 diterima. Kesimpulan ini sejalan dengan 
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penelitian yang dilaakukan oleh Klein (1998); Hoque dan Lohse (1999); 

Shim et al. (2001); Kozinets (2002); Moe (2003); Wakefield et al. (2004); 

Korgaonkar et al. (2004); Kim, Lee & Kim (2004); So et al. (2005); Levin 

et al. (2005); So, Wong & Sculli (2005); Noble, Griffith, & Adjie (2006); 

Verhoef, Neslin & Vroomen (2007); Seock dan Norton (2007); To, Liao & 

Line (2007); Sendan Lerman (2007); Malmarugan (2008); Bigne-Alcan~iz 

et al. (2008); Rose & Samouel (2009); Liu & Forsythe (2010); Yulihasri, 

Islam & Daud (2011); Topaloglu (2012); Poyry, Parvinen, dan 

Malmivaara (2013); Singh (2014); Gozukara, Ozyer dan Kocoglu (2014). 

4. Hasil pengujian pada hipotesis keempat (H4) dengan regresi linear 

berganda menyatakan bahwa perceived price tidak berpengaruh terhadap 

purchase intention yang berarti H4 ditolak. Kesimpulan ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeithaml (1988); Grewal et al 

(1998); Dillon dan Reif (2004); Grunert et al. (2004); Beldona, Morrison, 

dan O'Leary (2005); Munusamy dan Wong (2008); Kim, Kim, dan Park 

(2010); Kim, Xu dan Gupta (2012); Mansori, Liat dan Shan (2012); Chew 

et al. (2012); Kittilertpaisan dan Chanchitpreecha (2013); Siahaan, 

Pangemanan, dan Pandowo (2014). 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang 

mengakibatkan kurang sempurnanya penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan 

tersebut antara lain: 
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1. Penelitian ini dalam pengambilan sampel hanya menggunakan populasi 

pada mahasiswa universitas di Batam, sedangkan masih terdapat pembeli 

online lainnya di Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan responden dengan kisaran usia antara 

18 hingga 25 tahun, sedangkan masih terdapat banyak pembeli online 

lainnya yang berusia diatas itu.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel hedonic motivation, utilitarian 

motivation, information search dan perceived price terhadap purchase 

intention, sehingga masih terdapat variabel lain yang dapat menjelaskan 

purchase intention. 

4. Toko online yang diambil dari penelitian ini hanya Bukalapak, Lazada 

Indonesia, Tokopedia, OLX Indonesia dan Elevenia, sedangkan masih 

terdapat toko online lainnya yang digunakan oleh masyarakat Indonesia.  

5.3 Rekomendasi 

 Dilihat dari kesimpulan dan keterbatasan yang ada, penulis dapat 

memberikan rekomendasi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya 

antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar objek penelitian tidak hanya 

pembeli online dari mahasiswa universitas di Batam, namun dapat 

dilakukan lebih ke seluruh pembeli online yang ada di Batam secara luas 

mengingat karakteristik responden yang berbeda-beda. 
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menggunakan responden 

tidak hanya dengan kisaran usia antara 18 hingga 25 tahun, namun dapat 

juga menggunakan responden yang berusia diatas 25 tahun.  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan variabel 

lainnya selain variabel hedonic motivation, utilitarian motivation, 

information search dan perceived price untuk dapat mengembangkan 

penelitian ini. Misalnya perceived value, perceived trust menurut Kim, Xu 

dan Gupta (2012) dan perceived risk menurut Mansori, Liat dan Shan 

(2012). 

4. Kepada perusahaan, agar dapat mempertahankan ataupun meningkatkan 

hedonic motivation maka perusahaan perlu menambahkan atau 

memperbanyak barang-barang yang dijual ditoko online juga dapat 

memberikan halaman website yang menarik perhatian para konsumen. 

Untuk utilitarian motivation agar perusahaan mampu mempertahankan 

kenyamanan dan kemudahan konsumen dalam melakukan pembelian 

secara online serta untuk information search agar perusahaan dapat secara 

terus-menerus memberikan informasi mengenai produk maupun jasa yang 

bermanfaat bagi para konsumen dalam melakukan browsing melalui media 

sosial lainnya seperti facebook, twitter, instagram, dan lainnya. 
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