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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

entertainment, informativeness, credibility, irritation terhadap advertising value on 

instagram dan advertising value on instagram terhadap brand awareness, dan brand 

awareness terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian pada hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa 

entertainment berpengaruh signifikan terhadap advertising value on 

instagram. Kesimpulan ini konsisten dengan penelitian Dehghani et al. (2015), 

Liu et al. (2012), Dao et al. (2014) dan Alam et al. (2015).  

2. Hasil pengujian pada hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa 

informativeness tidak berpengaruh signifikan terhadap advertising value on 

instagram. Kesimpulan ini sesuai dengan penelitian Daugherty et al. (2008) 

dan Waldt (2009). 

3. Hasil pengujian pada hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa credibility 

berpengaruh signifikan terhadap advertising value on instagram. Kesimpulan 

ini konsisten dengan penelitian Liu et al. (2012), Dao et al. (2014) dan Lin et 

al. (2014).  
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4. Hasil pengujian pada hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa irritation 

berpengaruh signifikan terhadap advertising value on instagram. Kesimpulan 

ini konsisten dengan penelitian Dehghani et al. (2015), Alam et al. (2015), 

dan Luo (2002).  

5. Hasil pengujian pada hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa advertising 

value on instagram berpengaruh signifikan terhadap brand awareness. 

Kesimpulan ini konsisten dengan penelitian Dehghani et al. (2015).  

6. Hasil pengujian pada hipotesis keenam (H6) menyatakan bahwa brand 

awareness tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. 

Kesimpulan ini sesuai dengan penelitian Susilo dan Samuel (2015), dan 

Hakim dan Susilowati (2013). 
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5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Lingkup penelitian ini adalah variabel Entertainment, Informativeness, 

Credibility, Irritation, Advertising Value on Instagram, Brand Awareness, dan 

Purchase Intention. Hasil analisa R Square Brand Awareness sebesar 0.026 

(2.6%) dan Purchase Intention sebesar 0.016 (1.6%). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masih terdapat variabel-variabel penelitian yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

2. Penelitian ini tidak mengukur alasan keinginan konsumen untuk berbelanja. 

3. Penelitian ini tidak mengukur pengalaman berbelanja online konsumen di 

sebuah e-commerce sebelumnya. 

4. Penelitian ini tidak mengetahui responsiveness penjual terhadap transaksi 

yang dilakukan Artificial Intelligence (AI) yang berfungsi sebagai customer 

service dalam proses transaksi untuk mengukur satisfaction konsumen. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dibahas sebelumnya, 

adapun rekomendasi dari penulis sebagai berikut: 

1. Untuk perusahaan e-commerce agar membuat iklan yang menarik dan relavan 

agar iklan tersebut dapat diterima oleh konsumen. 

2. Untuk penelitian selanjutnya agar mengukur alasan keinginan konsumen 

untuk berbelanja. 
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3. Untuk penelitian selanjutnya agar mengukur pengalaman belanja online 

konsumen sebelumnya. 

4. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat memasukkan varibel-variabel penelitian 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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