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BAB V 

KESIMPULAN KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berikut dibawah ini adalah kesimpulan dari penelitian yang dapat diambil 

yaitu : 

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Brand Name berpengaruh 

signifikan positif terhadap Online Purchase Intention. Apabila Brand 

Name tersebut menarik dan mudah diingat maka konsumen akan 

tertarik untuk membeli melalui E-Commerce itu kembali. Maka dari 

itu Brand Name berperngaruh terhadap Online Purchase Intention. 

2. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perceived Ease of Use 

berpengaruh signikan postif terhadap Online Purcahase Intention. 

Apabila belanja online sangat mudah atau tidak susah dan tidak 

memerlukan bantuan dari seorang ahli maka degan kemudahan 

tersebut niat membeli secara online bisa meningkat. Maka dari itu 

Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap Online Purchase 

Intention. 

3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perceived Usefulness 

berpengaruh signifikan positif terhadap Online Purchase Intention. 

Apabila dengan menggunakan E-Commerce konsumen dapat 

mempermudah dirinya dalam berbelanja sehingga niat untuk membeli 

secara online meningkat. Maka dari itu Perceived Usefulness 

berperngaruh terhadap Online Purchase Intention. 
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4. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Trust berpengaruh signifikan 

postif terhadap Online Purchase Intention. Apabila saat seseorang 

konsumen merasa percaya dan tidak ragu terhadap Online Purchase 

maka niat untuk membeli secara onlineakan meningkat. Maka dari itu 

Trust berpengaruh terhadap Online Purcahse Intention. 

5.2 Keterbatasan 

Berikut dibawah ini adalah keterbatasan dari penelitian ini yaitu: 

1. Peneliti hanya melakukan penelitian pada area kota Batam yang 

dimana penelitian ini di ambil dari para pelanggan yang sudah 

menggunakan aplikasi E-Commerce . 

2. Koefisien determinasi adjusted R
2
menunjukan pengaruh variabel 

independen nama merek, kemudahaan penggunaan, manfaat 

penggunaan, dan kepercayaanterhadap niat pembelian online sebesar 

0.533 atau sebesar 53.3%. Sedangkan 46,7% dijelaskan oleh faktor 

lainnya yaitu Past Online Shopping Experience dikarenakan jika 

seseorang memiliki pengalaman yang menarik atau yang bagus dalam 

berbelanja online maka seseorang tersebut kemungkinan akan 

melakukan pembelian online kembali (Leeraphong & Mardjo, 2013). 
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5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang bisa menjadi masukan bagi para pengusaha 

online dan juga para peneliti berikutnya : 

1. Perusahaan 

Perusahaan membuat E-Commerce yang menarik dan juga mudah 

untuk digunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. 

Dengan Brand Name yang menarik dan mudah diingat oleh konsumen,  

Perceived Ease of Use berupa kemudahan yang dirasakan setelah 

menggunakan E-Commerce dan Perceived Usefulness berupa 

mempermudah dirinya setelah menggunakan E-Commerce maka 

konsumen akan tertarik dan Trust berupa kepercayaan untuk 

berbelanja kembali menggunakan E-Commerce sehingga keuntungan 

dari perusahaan dapat meningkat. Berdasarkan dari hasil penelitian ini 

dapat menjelaskan bahwa variable independent berpengaruh signifikan 

positif terhadap variable dependent. 

2. Penelitian Selanjutnya 

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa semua variabel secara 

bersamaan memberikan pengaruh signifikan positif terhadap Online 

Purchase Intention. Dalam hal ini peneliti memberikan masukanatau 

pendapat untuk penelitian yang akan datang untuk melaksanakan 

penelitian penambahan pada variabel lain seperti Past Online Shopping 

Experience dan lain-lain. 
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