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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini ialah meneliti pengaruh immense efficacy, supportive 

access, professed security, message material, irrepressible, consumer dependency, 

dan escalating brand terhadap purchase intention pada 5 jenis toko online di 

Batam. Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:  

1. H1 diterima, disebabkan terdapat  pengaruh signifikan positif antara 

immense efficacy terhadap purchase intention. Hasil penelitian ini sesuai 

dan konsisten dengan penelitian terdahulu di mana penelitian nya di 

lakukan Haryani dan Motwani (2015). Hasil penelitian ini juga didukung 

oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ganguly dan Dash 

(2010), Rehmani dan Khan (2011), Harshini (2015), dan Brahim (2016), 

dan Nikhashemi et al., (2013). 

2. H2 diterima, disebabkan terdapat  pengaruh signifikan positif antara 

supportive access terhadap purchase intention. Hasil penelitian ini sesuai 

dan konsisten dengan penelitian terdahulu di mana penelitian nya di 

lakukan oleh Haryani dan Motwani (2015). Hasil penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hajli (2013), 

Putro dan Haryanto (2015), Guong et al., (2015), Meskaran et al., (2013), 

Al-Alak dan Alnawas (2010). 

3. H3 diterima, disebabkan terdapat  pengaruh signifikan positif antara 

professed security terhadap purchase intention. Hasil penelitian ini sesuai 
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dan konsisten dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Haryani 

dan Motwani (2015). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian 

sebelumnya di mana dilakukan oleh Kuster et al., (2016),  Reyck and 

Degraeve (2003), Palka et al., (2009), Haghirian et al., (2005), Taylor et 

al., (2006) . 

4. H4 ditolak, disebabkan tidak terdapat pengaruh signifikan negatif antara 

message material terhadap purchase intention. Hasil penelitian ini tidak 

sesuai dan tidak konsisten dengan penelitian terdahulu yang penelitian nya 

di lakukan oleh Haryani dan Motwani (2015). Namun hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian sebelumnya di mana dilakukan oleh Alam et al., 

(2015), Busen et al., (2016), Fard et al., (2016), Kelly et al., (2010). 

Kesimpulannya adalah pesan iklan yang menarik tidak dapat memikat 

konsumen untuk melakukan pembelian, namun cenderung akan diabaikan 

konsumen karena dianggap tidak penting, maka hal ini dapat menurunkan 

persentase pembelian. 

5. H5 ditolak, disebabkan tidak terdapat pengaruh signifikan positif antara 

variabel irrepressible terhadap purchase intention. Hasil penelitian ini 

tidak sesuai dan tidak konsisten dengan penelitian terdahulu di mana 

penelitian nya di lakukan oleh Haryani dan Motwani (2015). Namun hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Dhanapal (2015), Kim dan Lennon (2012), Atchariyachanvanich dan 

Okada (2007), Kaikati and Kaikati (2004), Helm (2000). Kesimpulannya 

adalah isi dari pesan iklan tidak boleh memaksa konsumen untuk 
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melakukan pembelian, sebaliknya jika terlalu memaksa akan menurunkan 

minat beli konsumen. 

6. H6 diterima, disebabkan terdapat pengaruh signifikan positif antara 

consumer dependency terhadap purchase intention. Hasil penelitian ini 

sesuai dan konsisten dengan penelitian terdahulu yang penelitian nya di 

lakukan oleh Haryani dan Motwani (2015).  Hasil penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian sebelumnya di mana dilakukan oleh Barhemmati 

and Azhar Ahmad (2015), Hasbullah (2015), Richard dan Guppy (2014), 

Lee et al., (2014), Rasheed dan Garhan (2014). 

7. H7 ditolak, disebabkan berpengaruh signifikan positif antara escalating 

brand terhadap purchase intention.  Hasil penelitian ini tidak sesuai dan 

tidak konsisten dengan penelitian terdahulu di mana penelitian nya di 

lakukan oleh Haryani dan Motwani (2015).  Namun hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dehgani dan 

Tumer (2015), Lien et al., (2015), Rahim et al., (2016), Gabisch dan 

Gwebu (2011), Schivinski dan Dąbrowski (2013). Kesimpulannya adalah 

merek menjadi patokan yang sangat penting dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen, produk dengan citra merek yang tinggi 

akan meningkatkan keputusan pembelian konsumen. 
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5.2 Keterbatasan 

Berikut adalah keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian: 

1. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjustade R Square 

sebanyak 19,4%, menyimpulkan variabel dependen purchase intention 

hanya dapat dipengaruhi oleh variabel independen  immense efficacy, 

supportive access, professed security, message material, irrepresible, 

consumer dependency, escalating brand sebesar 19,4%. Di mana nilai 

Adjustade R Square tersebut masih terlalu rendah dan lebih banyak 

dipengaruhi variabel-variabel diluar model penelitian sebesar 80,6 %. 

2. Objek penelitian yang digunakan hanya disatu wilayah ialah di kota 

Batam, maka cuman mampu mengetahui karakteristik dan perilaku 

masyarakat kota Batam. Tetapi hasil penelitian tidak sama dengan kota 

lainnya. 

 

5.3      Rekomendasi 

1.  Variabel immense efficacy memiliki pengaruh terhadap purchase intention.  

Toko online harus dapat membuat informasi yang menarik dan bermanfaat 

bagi konsumen mengenai produk yang dijual. Karena informasi yang tepat 

dapat memikat konsumen untuk membeli produk tersebut terkait dengan 

kebutuhan konsumen. Sehingga informasi tersebut harus jelas dan benar.  

2.   Variabel supportive access memiliki pengaruh terhadap purchase intention. 

Toko online harus menyediakan kemudahan bagi konsumen untuk 

mengakses semua informasi mengenai produk. Di mana tidak dibatasi oleh 
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daerah geografis dan siapa saja boleh mengakses informasi di toko online 

untuk mengetahui detail jelas mengenai produk. 

3.   Variabel professed security memiliki pengaruh terhadap purchase intention. 

Toko online harus mampu membuat konsumen percaya terhadap tokonya 

dengan memiliki reputasi dan ulasan yang baik, serta bebas dari virus dan 

penipuan. Karena konsumen cenderung akan berbelanja online di toko 

tersebut apabila memiliki reputasi atau ulasan yang baik diatas rata-rata 4 

bintang, nilai minimal adalah 4.5 dan 5 bintang. 

4.  Variabel consumer dependency  memiliki pengaruh terhadap purchase 

intention. Toko online harus mampu membuat konsumen merasa nyaman 

dengan layanan dan proses pengiriman di toko online. Karena kunci 

pengaruh konsumen akan membeli sebuah produk di toko online adalah 

kenyamanan saat bertransaksi di toko online tersebut serta proses 

pengiriman barang yang cepat. Sehingga mampu menciptakan kepuasan 

bagi konsumen dan ketika konsumen puas, sehingga akan 

merekomendasikan produk kekonsumen lainnya, karena merasa toko 

online tersebut ramah dan respon cepat.  

5.   Variabel escalating brand memiliki pengaruh terhadap purchase intention. 

Toko online harus mampu menciptakan citra merek yang baik terhadap 

konsumen, baik dari segi kualitas produk, fungsi-fungsi dan manfaatnya. 

Karena ketika konsumen merasa mendapatkan manfaat yang ingin 

didapatkan dari produk-produk yang ada di toko online tersebut sesuai 
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dengan kebutuhannya maka akan sekaligus  meningkatkan loyalitasnya  

terhadap produk tersebut.   
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