
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 
1.1 Kesimpulan 

Penelitian dilakukan agar untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi hubungan antara Trust, Communication Terhadap E-SCM untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Kesimpulan dari penelitian disini adalah : 

1. Variabel indenpenden Trust memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel mediasi E-SCM (konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh 

Almajali et al.,(2016), Stefani dan sunardi, 2015; Wang et al., 2014) 

2. Variabel Independen Communcation memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel mediasi E-SCM (konsisten terhadap penelitian yang 

dilakukan Almajali et al., 2016 dan Munizu, 2015) 

3. Variabel independen Trust memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen Firm performance (konsisten terhadap penelitian yang 

dilakukan oleh Almjali et al., 2016; Shanin at al., 2017; Rijsdijk, 2016; dan 

Yaqoub,2012) 

4. Variabel independen Communication tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen Firm performance (konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Almajali et al.,2016) 

5. Variabel Mediasi E-SCM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen Firm Performance (konsisten terhadap penelitian yang 
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6. dilakukan oleh Ranganathan et al., 2011; Shanin at al.,2017; 

Maddeppungeng, 2017) 

7. Variabel Trust berpengaruh signifikan terhadap E-SCM dengan Firm 

performance sebagai variabel mediasi (Konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Almajali et al., 2016 dan Stefani,2014) 

8. Variabel Communication berpengaruh signifikan terhadap E-SCM dengan 

Firm performance sebagai variabel mediasi (Konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Almajali et al., 2016 dan Stefani dan Sunardi,2014) 

 

1.2 Keterbatasan 

Penelitian ini dilakukan hanya pada satu area di Batam dimana responden 

untuk penelitian ini hanya untuk sebagian konsumen yang berada di wilayah kota 

Batam. Waktu yang digunakan dalam mengumpulkan sampel dalam kurun waktu 

yang singkat. Selain itu juga ada beberapa restoran yang tidak bersedia untuk 

memberikan data menjadikan suatu hal yang sulit bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data dari beberapa restoran cepat saji. 

 

1.3 Rekomendasi 

Yang kita ketahui perkembangan zaman yang semakin cepat dalam teknologi 

maupun ekonomi membuat setiap orang untuk selalu berubah agar mampu 

mengikuti perkembangan zaman yang ada, semakin cepat seseorang belajar 

semakin juga kemampuan yang dapat dipelajari akan semakin baik. Dari hal 

ekonomi, zaman dulu yang tidak percaya akan teknologi didunia maya yang 
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terkadang terkesan untuk menipu tetapi sekarang sudah digunakan seiring dengan 

perkembangan zaman, salah satunya yaitu teknologi informasi dalam rantai pasok, 

pada zaman dulunya rantai pasok sangat susah untuk digunakan karena 

kepercayaan seseorang terhadap hal tersebut sangat sulit untuk ditanamkan tetapi 

perkembangan yang sekarang ini tanpa menggunakan rantai pasok akan sangat 

kesulitan dalam persaingan karena setiap perusahaan yang selalu berlomba 

kualitas dan kecepatan akan selalu menggunakan teknologi dalam persaingan ini 

semakin cepat dan semakin berkualitas maka semakin baik juga perusahaan 

tersebut. Hal ini dapat digunakan jika ingin membuka sebuah usaha kecil dan 

mampu akan bersaing dengan perusahaan besar nantinya. 
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