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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas website/mobile 

apps terhadap keinginan berbelanja secara online. Kualitas website/mobile apps 

pada penelitian ini dilihat dari aspek design, reliability/fulfilment, security, 

privacy and trust, dan customer service. Hasil penelitian ini didasarkan pada dua 

kelompok responden, yaitu responden yang berbelanja online melalui website dan 

responden yang berbelanja online melalui mobile apps.   

Hasil penelitian terhadap kedua kelompok responden mengungkapkan 

bahwa keinginan konsumen dalam berbelanja seacara online sangat dipengaruhi 

oleh design, reliability/fulfilment, security, privacy and trust dan customer service 

dari website/mobile apps. Namun demikian, desain dari website/mobile apps yang 

paling mempengaruhi keinginan konsumen  dalam berbelanja secara online. 

Berdasarkan data dari kelompok responden yang berbelanja online melalui 

website mengungkapkan bahwa keinginan konsumen dalam bebelanja secara 

online oleh design dan customer service dari website. Sedangkan 

reliability/fulfiment dan security, privacy and trust tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keinginan  konsumen dalam bebelanja secara online.   Namun demikian, 

para pengembang website untuk berbelanja secara online harus memberikan 

perhatian lebih pada design dari website. 
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Hasil penelitian data dari kelompok responden yang berbelanja secara 

online melalui mobile apps mengungkapkan bahwa keinginan konsumen dalam 

berbelanja secara online dipengaruhi oleh design, reliability/fulfilment dan 

customer service dari mobile apps. Sedangkan security, privacy and trust tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keinginan konsumen dalam berbelanja secara 

online. Bagi pengembang mobile apps untuk belanja online harus lebih 

memperhatikan design agar meningkatkan keinginan konsumen berbelanja secara 

online.  

Berdasarkan hasil pengujian terdapat kesamaan faktor yang 

mempengaruhi kedua kelompok responden dalam berbelanja online. Baik 

konsumen yang berbelanja secara online melalui website maupun mobile apps 

sangat memperhatikan design dan layanan pelanggan (customer service) website 

atau mobile apps dalam berbelanja.  

 

5.2  Keterbatasan 

Hasil penelitian ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena 

beberapa alasan. Pertama, penelitian mengumpulkan responden dengan cara non-

probability, yaitu snowball sampling. Hal ini memungkinkan tidak mewakili 

semua konsumen yang berbelanja secara online. Kedua, penelitian ini hanya 

memasukkan beberapa variabel kualitas website/mobile apps, yaitu design, 

reliability/fulfiment, security, privacy and trust dan customer service. 

Konseptualisasi kualitas website/mobile apps yang dangkal pada penelitian ini 

mungkin mengurangi kemampuan hasil penelitian ini untuk di generalisasi. 
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Ketiga, konseptualisasi kualitas website dan mobile apps pada penelitian ini 

dipengaruhi oleh variabel-variabel yang sama.  

 

5.3       Rekomendasi 

Penelitian selanjutnya terkait dengan keinginan konsumen berbelanja 

secara online disarankan melibatkan konsumen yang berbelanja online yang 

mempunyai karakteristik yang lebih luas. Penelitian selanjunya juga perlu 

mempertimbangkan variabel lain dari kualitas website/mobile apps, seperti 

perceived usefulness, perceived ease of use dan perceived enjoyment. 

Website/mobile apps perlu meningkatkan kualitas yang lebih baik dan 

menarik pada halaman awal karena halaman awal merupahkan citra image dari  

website/mobile. Tujuannya untuk mempermudahkan konsumen dalam mengakses 

dan berbelanja didalam website/mobile apps, menambahkan fasilitas yang 

mendukung website/mobile apps agar konsumen akan sering mengunjungi 

website/mobile apps agar kemungkinan dalam berbelanja online semakin 

meningkat, memperluas pemasarannya, produk penjualannya juga harus 

diperhatikan untuk menjanjikan barang pesanan dari konsumen, menjaga privasi 

data konsumen (alamat pengiriman, kartu kredit), dan meningkatkan layanan 

customer service untuk kebutuhan konsumen.  
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