
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai 

hubungan antara variabel independen reputation, information quality, trust, social 

commerce component, perceived ease of use, product delivery, transaction safety, 

dan perceived usefulness terhadap variabel dependen consumer participant 

(purchase intention, recommendation intention, continuance intention) pada 

pembeli di e-commerce C2C seperti tokopedia, shopee, bukalapak, dan jakmall. 

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut ini :  

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

berganda menyatakan bahwa reputation berpengaruh signifikan positif 

terhadap consumer participant (purchase intention, recommendation 

intention, continuance intention). Kesimpulan dari hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Daschyar et al., (2017),  Maia et al., 

(2017), Wang (2013), Kim et al., (2012), dan Fang et al., (2014). 

2. Hasil dari pengujian pada hipotesis ke-dua (H2) dengan regresi linier 

berganda menyatakan bahwa information quality berpengaruh signifikan 

positif terhadap consumer participant (purchase intention, 

recommendation intention, continuance intention). Kesimpulan dari hasil 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chhikara dan Ankit., 

(2015), Kim et al., (2012), Guo et al., (2017), Maia et al., (2017), dan 

Chen et al., (2017). 
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3. Hasil dari pengujian pada hipotesis ke-tiga (H3) dengan regresi linier 

berganda menyatakan bahwa trust berpengaruh signifikan positif terhadap 

consumer participant (purchase intention, recommendation intention, 

continuance intention). Kesimpulan dari hasil ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Daschyar et al., (2017), Kim et al., (2012) Corbitt et 

al., (2013), Liat dan Wuan., (2014), Zahari et al., (2013), Maia et al., 

(2017), Liang et al., (2012), Fang et al., (2014), dan Hsu et al., (2012). 

4. Hasil dari pengujian pada hipotesis ke-empat (H4) dengan regresi linier 

berganda menyatakan bahwa social commerce component tidak 

berpengaruh signifikan terhadap consumer participant (purchase intention, 

recommendation intention, continuance intention). Kesimpulan dari hasil 

penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kwahk et al., (2012), Soleimani et al., (2013), Wang (2013), dan Liang et 

al., (2012). Tetapi sesuai dengan jurnal oleh Guo et al., (2017) dan Maia et 

al., (2017). 

5. Hasil dari pengujian pada hipotesis ke-lima (H5) dengan regresi linier 

berganda menyatakan bahwa perceived ease of use berpengaruh signifikan 

positif terhadap consumer participant (purchase intention, 

recommendation intention, continuance intention). Kesimpulan dari hasil 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liat dan Wuan., (2014), 

Wang (2013), Maia et al., (2017), Chen et al., (2017), Hepola et al., 

(2016), Lee (2013), Zahari et al., (2013), dan Tanadi et al., (2015). 
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6. Hasil dari pengujian pada hipotesis ke-enam (H6) dengan regresi linier 

berganda menyatakan bahwa product delivery tidak berpengaruh 

signifikan terhadap consumer participant (purchase intention, 

recommendation intention, continuance intention). Kesimpulan dari hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tandadi et al., 

(2015) dan Maia et al., (2017). 

7. Hasil dari pengujian pada hipotesis ke-tujuh (H7) dengan regresi linier 

berganda menyatakan bahwa transaction safety berpengaruh signifikan 

positif terhadap consumer participant (purchase intention, 

recommendation intention, continuance intention). Kesimpulan dari hasil 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahari et al., (2013), 

Corbitt et al., (2013), Berezina et al., (2012), Maia et al., (2017), Tanadi et 

al., (2015), dan Soleimani et al., (2013). 

8. Hasil dari pengujian pada hipotesis ke-delapan (H8) dengan regresi linier 

berganda menyatakan bahwa perceived usefulness berpengaruh signifikan 

positif terhadap consumer participant (purchase intention, 

recommendation intention, continuance intention). Kesimpulan dari hasil 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahari et al., (2013), Lee 

(2013), Maia et al., (2017), Liang et al., (2012), Hsu et al., (2012), dan 

Liat dan Wuan., (2014). 
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5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 

keterbatasan yang membuat penelitian ini menjadi kurang lengkap atau pun 

sempurna. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel saja seperti 

reputation, information quality, trust, social commerce component, 

perceived ease of use, product delivery, transaction safety, dan perceived 

usefulness, namun masih ada variabel-variabel lain yang dapat 

menjelaskan consumer participant (purchase intention, recommendation 

intention, continuance intention) dan setelah diuji variabel tersebut 

menjelaskan 68,8% sedangkan sisanya sebesar 31,2%, maka dari itu masih 

terdapat variabel lain yang dapat menjelaskan variabel dependen. 

2. Pada penelitian ini hanya terfokus pada C2C e-commerce, pada jenis-jenis 

e-commerce masih terdapat berbagai macam jenis e-commerce lain seperti 

B2C, C2C2C, B2C2C, dan lain-lain. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Jika dilihat dari kesimpulan dan keterbatasannya, maka penulis pun dapat 

memberikan rekomendasi untuk C2C e-commerce dan penelitian selanjutnya, 

yaitu : 

1. C2C E-Commerce 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa variabel 

reputation, information quality, trust, perceived ease of use, transaction 
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safety, dan perceived usefulness berpengaruh signifikan positif pada 

consumer participant (purchase intention, recommendation intention, 

continuance intention). Oleh karena itu penulis pun memberikan saran dan 

rekomendasi kepada perusahaan e-commerce : 

a. Untuk terus meningkatkan aspek pada reputation agar terus dijaga 

dan ditingkatkan karena sebuah merek terus menempel pada 

pikiran konsumen dan akan selalu diingat. 

b. Memberikan informasi-informasi yang akurat pada produk yang 

ditawarkan, mendorong agar para penjual memberikan informasi 

yang tepat sehingga konsumen tidak binggung. 

c. Kepercayaan juga sangat penting, jika konsumen sudah percaya 

maka mereka akan merasa nyaman dan tidak ragu, oleh karena itu 

diharapkan agar terus menjaga kepercayaan konsumen. 

d. Kemudahan dalam menggunakan e-commerce juga merupakan 

faktor penting, karena jika e-commerce tidak membinggungkan dan 

gampang untuk digunakan, akan memberikan kesan positif dari 

konsumen yang menggunakannya. 

e. Keamanan bertransaksi merupakan hal yang sangat sensitif, karena 

dalam dunia internet sangat sering terjadi penipuan, oleh karena itu 

dengan memberikan keamanan bagi konsumen, hal ini akan 

menghilangkan keraguan konsumen dalam berbelanja. 
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f. Dalam berbelanja kegunaan dari fitur dalam e-commerce sangat 

penting, karena itu akan membantu konsumen menemukan barang 

yang diinginkan oleh mereka. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Kepada peneliti selanjutnya penulis merekomendasikan untuk 

menambahkan objek penelitian baru seperti pada B2C, B2B, 

C2C2C dan lainnya. 

b. Penulis juga menyarankan beberapa variabel yang cukup populer 

dalam peneliti sebelumnya seperti satisfaction dan attitude 

terhadap consumer participation karena variabel tersebut cukup 

sering muncul dibeberapa penelitian seperti yang diteliti oleh Lee 

(2013), Hsu et al., (2012), dan Tanadi et al., (2015). 
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