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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis

mendapatkan simpulan dari penelitian ini berdasarkan hipotesis yang ada.

1. Risk berpengaruh negatif terhadap Intention atau H1 tidak terbukti. Pengujian

hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa tidak ada pengaruh yang

signifikan terhadap variabel Risk dengan Intention. Variabel Risk tidak

menunjukkan pengaruh negatif terhadap Intention dengan nilai korelasi sebesar

-0.044.

Dalam penelitian ini, Risk tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan

Intention karena berdasarkan gambaran umum responden dalam penelitian ini

responden terbanyak adalah responden dengan usia muda antara 18-21

(halaman 53) yang cenderung masih memiliki sifat risk-taker. Dilihat dari jenis

produk yang dibeli responden melalui online shop Facebook adalah fashion

(halaman 55) yang memiliki rentang harga di Facebook paling mahal adalah Rp

200.000,00 sehingga untuk risk-taker kisaran harga yang tidak terlalu tinggi
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masih mudah dijangkau karena di dalam kuesioner, indikator Risk adalah

sulitnya pengembalian uang dan barang  yang tidak sama dengan yang di

gambar. Kemudian dilihat dari frekuensi pembelian, kebanyakan responden

hanya melakukan pembelian 1-3 kali yang tergolong hanya sedikit dan

kebanyakan hanya melakukan pembelian sebanyak satu kali (halaman 56).

Sehingga walaupun risiko yang mungkin didapat cukup besar, responden yang

kebanyakan masih bersifat risk-taker akan cenderung tetap melakukan

pembelian karena faktor harga yang tidak begitu mahal dan sifat coba-coba.

2. Benefit berpengaruh positif terhadap Intention atau H2 terbukti. Pengujian

hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa ada pengaruh yang

signifikan terhadap variabel Benefit dengan Intention. Variabel Benefit

menunjukkan pengaruh positif terhadap Intention dengan nilai korelasi sebesar

0.265.

Hipotesis ini menunjukkan semakin tinggi tingkat keuntungan yang mungkin

didapat oleh responden maka responden akan semakin tidak ragu untuk

melakukan pembelian.

3. Trust berpengaruh negatif terhadap Risk atau H3 tidak terbukti. Pengujian

hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa tidak ada pengaruh yang
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signifikan terhadap variabel Trust dengan Risk. Variabel Trust tidak

menunjukkan pengaruh negatif terhadap Risk dengan nilai korelasi sebesar

0.084.

Dalam penelitian ini, Trust tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan

Risk karena berdasarkan gambaran umum responden dalam penelitian ini

responden terbanyak adalah responden dengan usia muda antara 18-21

(halaman 53) yang cenderung masih memiliki sifat risk-taker. Dilihat dari jenis

produk yang dibeli responden melalui online shop Facebook adalah fashion

(halaman 55) yang memiliki rentang harga di Facebook paling mahal adalah Rp

200.000,00 sehingga untuk risk-taker kisaran harga yang tidak terlalu tinggi

masih mudah dijangkau karena di dalam kuesioner, indikator Risk adalah

sulitnya pengembalian uang dan barang  yang tidak sama dengan yang di

gambar. Kemudian dilihat dari frekuensi pembelian, kebanyakan responden

hanya melakukan pembelian 1-3 kali yang tergolong hanya sedikit dan

kebanyakan hanya melakukan pembelian sebanyak satu kali (halaman 56).

Sehingga walaupun tingkat kepercayaan belum ada untuk online shop Facebook

tertentu, responden yang kebanyakan masih bersifat risk-taker akan cenderung

tidak memperdulikan faktor risiko yang mungkin didapatnya karena faktor

harga yang tidak begitu mahal dan sifat coba-coba.
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4. Trust berpengaruh positif terhadap Intention atau H4 terbukti. Pengujian

hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa ada pengaruh yang

signifikan terhadap variabel Trust dengan Intention. Variabel Trust

menunjukkan pengaruh positif terhadap Intention dengan nilai korelasi sebesar

0.496.

Hipotesis ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kepercayaan responden maka

responden akan semakin tidak ragu untuk melakukan pembelian.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perceived Risk memberikan pengaruh

yang negatif terhadap Intention to Purchase, Perceived Benefit memberikan

pengaruh positif terhadap Intention to Purchase dan Consumer Trust memberikan

pengaruh yang positif terhadap Intention to Purchase. Hal ini menunjukkan,

sebelum konsumen melakukan pembelian melalui online shop Facebook, faktor

kepercayaan dan keuntungan yang mungkin didapat oleh konsumen memberikan

dampak yang signifikan dalam keputusan konsumen untuk melakukan pembelian.

5.2 Saran tehadap Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran kepada

pelaku bisnis yang menjalankan aktivitas bisnisnya di dunia virtual agar berusaha

untuk meningkatkan kepercayaan yang ada di dalam diri konsumen agar konsumen
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tidak ragu untuk melakukan pembelian terhadap produk yang dijual. Selain tingkat

kepercayaan konsumen, pelaku bisnis juga harus bisa meyakinkan konsumen

bahwa setelah konsumen melakukan pembelian, konsumen bisa mendapatakan

keuntungan dari produk tersebut.

Selain saran untuk pelaku bisnis, penulis juga memberikan saran untuk penelitian

lanjutan karena penulis sadar akan adanya kekurangan pada penelitian yang

dilakukan oleh penulis. Saran untuk penelitian selanjutnya bisa dilihat dari

keragaman responden yang digunakan di dalam penelitiaan selanjutnya karena

keragaman responden yang ada di dalam penelitian kali ini cukup terbatas, di

antaranya kebanyakan berjenis kelamin perempuan yang rentang usianya

kebanyakan 18 hingga 22 tahun.

Saran berikutnya bisa dilihat berdasarkan indikator penelitian yang ada di dalam

penelitian kali ini. Dalam hal ini, saran ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis

yakni pemilik online shop yang ada di Facebook. Sejauh ini, online shop yang ada

di Facebook kebanyakan memiliki tampilan yang seragam sehingga kurangnya

tampilan yang menarik. Hal ini mengakibatkan kebanyakan pembeli online shop

yang ada di Facebook merupakan teman atau kenalan pemilik online shop. Hal

yang bisa ditempuh oleh pemilik online shop mungkin bisa membuat tampilan

facebook-nya lebih menarik dan cara penyampaian kepada konsumen lebih

bervariasi.
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