
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kredibilitas eWOM, 

kualitas eWOM, kuantitas eWOM terhadap minat pembelian smartwatch yang 

dimediasi citra perusahaan di kota Batam. Pada penelitian yang telah dilakukan 

dari Bab 1 – Bab 4, maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut : 

1. Nilai H1 dapat disimpulkan bahwa variabel kredibilitas eWOM tidak 

berpengaruh terhadap minat pembelian yaitu <1.96 ( 0.479>0.05). Temuan 

ini menyatakan bahwa sumber informasi dari rekan atau kenalan diinternet 

tidak berpengaruh terhadap minat pembelian konsumen yang didukung 

oleh peneliti terdahulu 

2. Nilai H2 dapat disimpulkan bahwa kredibilitas eWOM memiliki pengaruh 

terhadap citra perusahaan dengan tingkat signifikan >1.96 (0.000<0.05). 

Temuan ini menyatakan bahwa informasi yang kredibel dari keluaraga, 

teman dan tetangga memiliki pengaruh terhadap citra perusahaan yang 

didukung oleh peneliti terdahulu (Bataineh, 2015); (Chakraborty & Bhat, 

2018) (Gregory et al., 2011). 

3. Nilai H3 dapat disimpulkan bahwa citra perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap minat pembelian dengan tingkat signifikan >1.96 (0.000<0.05). 

Temuan ini menyatakan bahwa citra perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap minat pembelian konsumen yang didukung oleh peneliti 

terdahulu (Ali, 2017); (Atika et al., 2016); (Bataineh, 2015); (Cynthiadewi 
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& Hatammimi, 2014); (Jalilvand & Samiei, 2012); (Krisna et al., 2018); 

(Kotler & Keller, 2012) (Qamar, 2013). 

4. Nilai H4 dapat disimpul kan bahwa kualitas eWOM memiliki pengaruh 

terhadap citra perusahaan dengan tingkat signifikan >1.96 (0.000<0.05). 

Temuan ini menyatakan bahwa kualitas dari ulasan atau komentar online 

mengenai suatu produk dengan informasi yang jelas memiliki pengaruh 

terhadap citra perusahaan yang didukung oleh peneliti terdahulu 

(Bataineh, 2015); (C. M. K. Cheung et al., 2008); (M. Y. Cheung et al., 

2014). 

5. Nilai H5 dapat disimpulkan bahwa kualitas eWOM memiliki pengaruh 

terhadap minat pembelian dengan tingkat signifikan >1.96 (0.002<0.05). 

Temuan ini menyatakan bahwa kualitas dari ulasan atau komentar online 

mengenai suatu produk dengan informasi yang jelas memiliki pengaruh 

terhadap minat pembelian konsumen yang didukung oleh peneliti 

terdahulu (Apiraksattayakul et al., 2017); (Bataineh, 2015); (Erkan & 

Evans, 2018); (Farha Wan Zulkiffli et al., 2017); (Hyrynsalmi et al., 

2015); (Lkhaasuren & Nam, 2018); (Tsao & Hsieh, 2015). 

6. Nilai H6 dapat disimpulkan bahwa kuantitas eWOM memiliki pengaruh 

terhadap citra perusahaan dengan tingkat signifikan >1.96 (0.000<0.05). 

Temuan ini menyatakan bahwa jumlah ulasan atau komentar online 

memiliki pengaruh terhadap citra perusahaan yang didukung oleh peneliti 

terdahulu (Bataineh, 2015). 
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7. Nilai H7 dapat disimpulkan bahwa kuantitas eWOM memiliki pengaruh 

terhadap minat pembelian dengan tingkat signifikan >1.96 (0.000<0.05). 

Temuan ini menyatakan bahwa jumlah ulasan atau komentar online 

memiliki pengaruh terhadap minat pembelian konsumen yang didukung 

oleh peneliti terdahulu (Apiraksattayakul et al., 2017); (Bataineh, 2015); 

(Erkan & Evans, 2018); (Farha Wan Zulkiffli et al., 2017); (Hyrynsalmi et 

al., 2015); (Lkhaasuren & Nam, 2018); (Tsao & Hsieh, 2015). 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah uji path coefficients memiliki nilai 

T-Statistics 0.709 atau P-values 0.479 yang seharusnya memiliki syarat nilai T-

Statistics >1.96 atau P-values <0.05 dari variabel independen kredibilitas eWOM 

terhadap minat pembelian sebagai variabel dependen tidak memiliki pengaruh.  

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengolah pernyataan dari variabel 

kredibilitas eWOM terhadap minat pembelian lebih jelas dan mendetail yang mana 

tidak ada pada penelitian sebelumnya. Subjek penelitian ini hanya diselidiki di 

Kota Batam, sehingga penulis hanya dapat menggambarkan situasi orang yang 

ditemukan di Kota Batam. Namun, penelitian ini tidak harus menggambarkan 

situasi yang sama di tempat lain di Batam.  

5.3. Rekomendasi atau Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, adapun rekomendasi terhadap 

hal-hal yang memperngaruhi minat pembelian yakni sender expertise. Dalam 

meningkatkan reabilitas informasi, keahlian pengirim menjadi salah satu elemen 

yang terpenting, dimana individu mencari informasi dari sumber yang dapat 
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dipercaya berdasarkan pengalaman keahlian yang dapat diandalkan mendorong 

minat pembelian konsumen. 
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