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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti mengenai perbedaan 

faktor-faktor (product perceived qulity, customer satisfaction, online advertising, 

e-wom dan pricing) terhadap minat beli jasa telekomunikasi di Kota Batam. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam bab sebelumnya 

dapa diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Variabel independen Product perceived quality tidak berpengaruh 

terhadap purchase intention  pada masyarakat kota Batam. Temuan ini 

menunjukkan bahwa Product perceived quality tidak berdampak 

signifikan terhadap purchase intention pada masyarakat di Kota Batam. 

Hal ini sesuai dengan pemaparan yang dijelaskan oleh (Chen, Tsai & 

Hsieh, 2017), (Zehan Feng and Guohong Yu 2016), (Dr. Cheng-Ping Li 

2016), & (Nguyen et al., 2015). 

2. Variabel independen Customer satisfaction berpengaruh signifikan 

terhadap purchase intention  pada masyarakat kota Batam. Temuan ini 

menunjukkan bahwa Customer satisfaction mampu meningkatkan 

purchase intention konsumen pada jasa telekomunikasi di Kota Batam. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Mai Ngoc Khuong 

and Tran Thi Huong 2016), (Pandeey et al., 2016), (Bai et al., 2008), & 

(Waqas Mehmood and Owais Shafiq). 
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3. Variabel independen Online Advertising tidak berpengaruh terhadap 

pirchase intention pada masyarakat kota Batam. Temuan ini menunjukkan 

bahwa Online Advertising tidak berdampak signifikan terhadap purchase 

intention pada masyarakat di Kota Batam. Hal ini sesuai dengan 

pemaparan yang dijelaskan oleh (Jovanović, Vlastelica, & Kostić, 2016), 

(Abubaker A AB Shaouf 2018), (Salem Mohamed S. Busen, Che Su 

Mustaffa, Mohamad Bahtiar 2016), & ((Zehan Feng and Guohong Yu 

2016). 

4. Variabel independen E-wom berpengaruh signifikan terhadap purchase 

intention pada masyarakat kota Batam. Temuan ini menunjukkan bahwa 

E-wom berdampak signifikan terhadap purchase intention pada 

masyarakat di Kota Batam. Hal ini sesuai dengan pemaparan yang 

dijelaskan oleh (Mai Ngoc Khuong and Tran Thi Huong 2016), (Pandeey 

et al., 2016), (Loredana di Pietro and Eleonora Pantano 2013), & (Putu 

Ruri Cynthiadewi, and Jurry Hatammimi). 

5. Variabel independen Pricing berpengaruh signifikan terhadap purchase 

intention pada masyarakat kota Batam. Temuan ini menunjukkan bahwa 

Pricing berdampak signifikan terhadap purchase intention pada 

masyarakat di Kota Batam. Hal ini sesuai dengan pemaparan yang 

dijelaskan oleh (Mai Ngoc Khuong and Tran Thi Huong 2016), (Pandeey 

et al., 2016), (Moon et al., 2008), & (Chong Don Park 2016). 
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5.2 Keterbatasan 

 Penelitianaini memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut: 

1. Adanya keterbatasan dan pendukung mengenai niat beli jasa 

telekomunikasi dengan variabel yang diharapkan peneliti untuk dikaji. 

2.  Sebagian responden kurang mendukung terhadap penelitian yang sedang 

dikaji oleh peneliti yang menyebabkan sebagian lembar angket diisi 

dengan tanpa pertimbangan. 

3. Terdapatnya variabel lain di luar variabel independen yang dikaji oleh 

peneliti (product perceived qulity, customer satisfaction, online 

advertising, ewom dan pricing) yang mempengaruhi minat pembelian. 

 

5.3 Rekomendasi  

 Dilihat dari kesimpulan dan keterbatasan yang ada, penulis dapat 

memberikan saran dan bahan pertimbangan yang dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Rekomendasi yang dapat 

diberikan antara lain: 

1. Penambahan variabel lain untuk memperkuat penganalisaan minat 

pembelian. 

2. Perluasan kelompok yang menjadi sampel penelitian sehingga mengetahui 

perbedaan minat beli antar kelompok. 

3. Peluasan waktu dalam mencari data yang efisien dan efektif serta 

mendapat responden yang lebih banyak agar dapat mendukung penelitian. 
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4. Hasil dari penelitian ini sangat tergantung terhadap kondisi pasar yang 

sedang terjadi saat ini, yang mana dapat mempengaruhi keputusan 

responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan karena sesuai 

dengan kondisi pasar dan yang dirasakan responden. 
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