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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil pengolahan data pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

a. Hasil pengujian pada hipotesis pertama (H1) diperoleh bahwa brand 

orientation mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap online purchase 

intention.  

b. Hasil pengujian pada hipotesis kedua (H2) diperoleh bahwa quality 

orientation mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap online purchase 

intention.  

c. Hasil pengujian pada hipotesis ketiga (H3) diperoleh bahwa online trust tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap online purchase intention.  

d. Hasil pengujian pada hipotesis keempat (H4) diperoleh bahwa prior online 

purchase experience tidak mempunyai pengaruh terhadap attitude.  

e. Hasil pengujian pada hipotesis kelima (H5) diperoleh bahwa attitude tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap online purchase intention.  

f. Hasil pengujian pada hipotesis keenam (H6) diperoleh bahwa attitude  

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap online purchase intention 

dengan variabel attitude sebagai variabel intervening.  
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan atau kelemahan yang dapat 

mengakibatkan kurang sempurnanya penelitian ini antara lain: 

a.    Dasar utama dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan antara budaya, 

kondisi serta pandangan hidup. 

b.    Responden dalam penelitian hanya untuk konsumen yang pernah melakukan 

pembelian secara online sehingga apabila diteliti pada produk atau jasa yang 

lain kemungkinan akan menghasilkan hasil yang berbeda 

 

5.3 Rekomendasi 

Setelah selesai melakukan penelitian ini, peneliti dapat memberikan beberapa 

rekomendasi, online purchase intention sangatlah bergantung kepada kualitas merek 

dari toko online tersebut. Semakin terkenal merek toko online, maka akan semakin 

meningkatkan niat membeli konsumen, contohnya seperti lazada.co.id, alibaba.com 

merek yang sudah terkenal dan terpercaya. Oleh karena itu, toko online harus 

berusaha untuk mengiklankan merek mereka sendiri untuk dikenal oleh masyarakat 

luas. Selain dari itu, toko online dapat mencoba untuk menjelaskan kualitas dari 

produk tersebut lebih baik, berhubung media virtual tidak dapat mempengaruhi indera 

konsumen. Konsumen tidak dapat melihat secara langsung dan merasakan, oleh 

karena itu penjelasan kualitas sangatlah penting bagi konsumen yang berorientasi 

pada kualitas. 
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Diluar dari dua kategori diatas, toko online juga dapat memperhatikan 

bagaimana untuk meningkatkan pengalaman belanja konsumen, seorang konsumen 

yang sudah pernah berbelanja di toko online tersebut, cenderung akan memiliki sikap 

atau perilaku yang baik. Sikap tersebut kemudian akan memicu niat membeli online. 

Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk mempertimbangkan pengaruh variabel 

resiko (risk) dan kepuasan (satisfaction) yang memungkinkan untuk memiliki 

pengaruh terhadap online purchase intention menurut (Jarvelainen, 2007; Muhmin, 

2011; Wen, Prybutok, & Xu, 2011; Ling, Daud, Piew, Keoy, & Hassan, 2011; Hong 

& Cha, 2013). 
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