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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh langsung dari 

variabel domain specific innovativeness, attitude, subjective norms dan perceived 

behaviour control terhadap online shopping behaviour di kota Batam. Selain itu 

juga membuktikan pengaruh antara financial risk, product risk, convenience risk, 

non- delivery risk, return policy dan service & infrastructural variables terhadap 

attitude di kota Batam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukan H1 diterima, terdapat pengaruh negatif 

antara financial risk terhadap attitude. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Javadi et al. (2012), Sinha dan Kim (2012), Islam (2015), Khan et al. 

(2015). 

2. Hasil penelitian menunjukan H2 diterima, terdapat pengaruh negatif 

antara product risk terhadap attitude. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Javadi et al. (2012), Khan dan Chavan (2015), Sinha dan Kim (2012), 

Islam (2015), Khan et al. (2015). 

3. Hasil penelitian menunjukan H3 ditolak, tidak terdapat pengaruh antara 

convenience risk terhadap attitude. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian Javadi et al. (2012), Alkasassbeh (2014), Sinha dan Kim 

(2012), Khan et al. (2015), Islam (2015). 
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4. Hasil penelitian menunjukan H4 diterima, terdapat pengaruh negatif 

antara non-delivery risk terhadap attitude. Hal ini  sejalan dengan 

penelitian Javadi et al. (2012), Alkasassbeh (2014), Sinha dan Kim 

(2012), Khan dan Chavan (2015), ), Islam (2015), Khan et al. (2015). 

5. Hasil penelitian menunjukan H5 ditolak, tidak terdapat pengaruh antara 

return policy terhadap attitude. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

Javadi et al. (2012), Sinha dan Kim (2012), Fang (2014), Islam (2015), 

Khan et al. (2015). 

6. Hasil penelitian menunjukan H6 diterima, terdapat pengaruh antara 

service & infrastructural variables terhadap online shopping behavior. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Javadi et al. (2012), Islam (2012), Yeh 

(2015). 

7. Hasil penelitian menunjukan H7 diterima, terdapat pengaruh antara 

domain specific innovativeness terhadap online shopping behavior. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Javadi et al. (2012), Khan dan Chavan 

(2015), Islam (2015), Sinha dan Kim (2012). 

8. Hasil penelitian menunjukan H8 ditolak, tidak terdapat pengaruh antara 

subjective norms terhadap online shopping behavior. Hal ini tidak 

sejalan dengan penelitian Javadi et al. (2012), Lee dan Ngoc (2010), 

Sinha dan Kim (2012), Khan dan Chavan (2015), Islam (2015). 

9. Hasil penelitian menunjukan H9 ditolak, tidak terdapat pengaruh antara 

perceived behavioral control terhadap online shopping behavior.  Hal ini 
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tidak sejalan dengan penelitian Javadi et al. (2012), Sinha dan Kim 

(2012), Khan dan Chavan (2015), Islam (2015). 

10. Hasil penelitian menunjukan H10 diterima, terdapat pengaruh positif 

antara attitude terhadap online shopping behavior. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Javadi et al. (2012), Al-Azzam (2014), Islam (2015), Lee dan 

Ngoc (2010), Khan dan Chavan (2015). 

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang dapat dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Nilai koefisien determinasi yang rendah hanya sebesar 25,9% pada 

hubungan terhadap attitude. Hal ini menunjukan bahwa model penelitian 

memiliki pengaruh yang rendah terhadap attitude dan masih banyak 

variabel lain yang dapat mempengaruhi attitude. 

2. Nilai koefisien determinasi hanya sebesar 47,4% pada hubungan terhadap 

online shopping behavior. Hal ini menunjukan bahwa model penelitian 

belum berpengaruh tinggi terhadap online shopping behavior dan masih 

terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi online shopping 

behavior. 

3. Karakteristik responden yang memiliki karakteristik yang kurang 

spesifik. Sehingga membuat tidak fokusnya penelitian. 
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5.3  Rekomendasi 

Dibawah ini adalah beberapa rekomendasi yang peneliti sarankan untuk 

penelitian yang akan datang: 

1. Menambahkan atau mencari variabel lain yang dapat mempengaruhi 

variabel attitude. Seperti variabel perceived usefulness dan ease of use 

(Babar et al. 2014). 

2. Menambahkan variabel experience dan trust yang dapat mempengaruhi 

variabel online shopping behavior (Giantari et al. 2013). 

3. Penelitian selanjutnya responden lebih memiliki karakteristik yang lebih 

spesifik seperti pekerjaan dan lokasi tempat tinggal responden sehingga 

dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. 
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