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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari tiga (3) variabel yang diteliti yaitu MS (Masculinity versus 

Femininity), LS (Long Term versus Short Term Orientation), dan IR (Indulgence 

versus Restraint) terbukti bahwa : 

1. Faktor dimensi budaya MS (Masculinity versus Femininity) 

berpengaruh terhadap OS (penggunaan layanan Online Shopping).  

Maka dimensi budaya Masculinity akan cenderung menggunakan 

layanan Online Shopping lebih tinggi dibandingkan dimensi budaya 

Femininity. 

2. Faktor dimensi budaya LS (Long Term versus Short Term Orientation) 

berpengaruh terhadap OS (penggunaan layanan Online Shopping).  

Maka dimensi budaya Long Term Orientation akan cenderung 

menggunakan layanan Online Shopping lebih tinggi dibandingkan 

dimensi budaya Short Term Orientation. 

3. Faktor dimensi budaya IR (Indulgence versus Restraint) berpengaruh 

terhadap OS (penggunaan layanan Online Shopping).  Maka dimensi 

Indulgence akan cenderung menggunakan layanan Online Shopping 

lebih tinggi dibandingkan dimensi budaya Restraint. 
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Surjana (2015) membuktikan 

adanya pengaruh 3 (tiga) dimensi budaya Hofstede yang lain terhadap E-Commerce 

yaitu dimensi budaya Power Distance, Uncertainty Avoidance dan Individualism. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Bohn (2005) menguji 5 (lima) dari 6 

(enam) dimensi budaya yang dikemukakan oleh Hofstede yaitu Power Distance Index 

(PDI), Individualism (IDV), Uncertainty Avoidance Index (UAI), Masculinity - 

Femininity (MAS) dan Long Term Orientation (LTO). Namun dimensi budaya   

Masculinity - Femininity (MAS) dan Long Term Orientation (LTO) yang diuji oleh 

Bohn (2005) hasilnya tidak berpengaruh pada intensi penggunaan E-commerce. 

Maka, riset ini dapat menjadi inovasi dan pelengkap dari riset faktor dmensi budaya 

Hofstede yang hasilnya tiga variabel dimensi budaya tersebut berpengaruh terhadap 

penggunaan Layanan Online Shopping. 

 

5.2. Saran 

  Saran bagi peneliti selanjutnya adalah peneliti selanjutnya bisa  

mereplikasi dan memperluas riset yang telah dilakukan dengan menguji 6 (enam) 

dimensi budaya Hofstede secara keseluruhan serta dapat menambahkan beberapa 

variabel dimensi budaya yang lain diluar dari dimensi budaya yang telah 

dikemukakan oleh Hofstede dan disarankan untuk menambahkan jumlah sampel  

untuk mengukur variabel agar lebih mencerminkan populasi yang sebenarnya. Serta 

melakukan penelitian tidak hanya lingkup mahasiswa/i Unika Soegijapranata 

Semarang saja, namun penelitian bisa dilakukan pada universitas lain. 


