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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

 

5.1   Kesimpulan 

    Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh variabel 

electronic word of mouth melalui brand attitude dan brand image terhadap minat 

belanja konsumen mall di kota Batam adalah variabel  brand attitude terbukti 

berpengaruh signifikan pada variabel purchase intention. Hal tersebut dapat 

didukung kesinambungannya dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu Kumar (2017) dengan hasil 

berpengaruh signifikan, peneliti terdahulu Hamouda dan Tabbane (2013) dengan 

hasil berpengaruh signifikan, peneliti terdahulu yaitu Zarrad dan Debabi (2015) 

dengan hasil berpengaruh signifikan, peneliti terdahulu yaitu Fakharyan (2012) 

dengan hasil berpengaruh signifikan, peneliti terdahulu yaitu Elseidi dan EL-bAZ 

(2016) dengan hasil berpengaruh signifikan.  

 Hasil penelitian membuktikan variabel  brand image terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap variabel purchase intention. Hal tersebut dapat didukung 

kesinambungannya dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu Kumar (2017) dengan hasil berpengaruh 

signifikan, peneliti terdahulu Hamouda dan Tabbane (2013) dengan hasil 

berpengaruh signifikan, peneliti terdahulu yaitu Zarrad dan Debabi (2015) dengan 

hasil berpengaruh signifikan, peneliti terdahulu yaitu Kazmi dan Mehmood (2016) 
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dengan hasil berpengaruh signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variable e-WOM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap brand Attitude 

(H3). Hasil penelitian ini konsisten dengan Albarq (2013), Kumar (2017), Zarrad 

dan Debabi (2015), Elseidi dan EL-bAZ (2016), Fakharyan (2012). 

 Hasil penelitian membuktikan variabel  e-WOM terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap variabel brand attitude. Hal ersebut dapat didukung 

kesinambungannya dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu Kumar (2017) dengan hasil berpengaruh 

signifikan, peneliti terdahulu Albarq (2013) dengan hasil berpengaruh signifikan, 

peneliti terdahulu yaitu Zarrad dan Debabi (2015) dengan hasil berpengaruh 

signifikan, peneliti terdahulu yaitu Fakharyan (2012) dengan hasil berpengaruh 

signifikan, peneliti terdahulu yaitu Elseidi dan EL-bAZ (2016) dengan hasil 

berpengaruh signifikan.  

 Hasil penelitian membuktikan variabel  e-WOM terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap variabel brand image. Hal tersebut dapat didukung 

kesinambungannya dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu Khan dan Ali (2017) dengan hasil 

berpengaruh signifikan, peneliti terdahulu yaitu Jalilvand dan Samiei (2012) 

dengan hasil berpengaruh signifikan, peneliti terdahulu yaitu Fakharyan (2012) 

dengan hasil berpengaruh signifikan, peneliti terdahulu yaitu Torlak (2014) 

dengan hasil berpengaruh signifikan. 

Hasil penelitian membuktikan variabel  e-WOM terbukti tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel purchase intention. Hal tersebut dapat 
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didukung kesinambungannya dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu Torlak (2014) dengan hasil tidak 

berpengaruh secara signifikan.  

Pada uji pengaruh tidak langsung membuktikan bahwa e-WOM dapat 

memberikan pengaruh pada minat belanja konsumen, jika melalui mediasi antara 

variabel brand attitude maupun brand image hingga terbentuknya minat beli atau 

minat belanja dari konsumen di Mega Mall Batam Centre.Untuk menciptakan 

purchase intention terhadap  konsumen yang ingin berbelanja di Mega Mall 

Batam Centre, maka brand image yang baik harus tercipta terlebih dahulu. Hal ini 

juga berlaku untuk brand attitude yang dibentuk untuk para konsumen sehingga 

dapat terjadi minat pembelian yang akan berdampak pada keputusan pembelian. 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu diantaranya : 

1. Dengan media perantara penyebaran kuesioner yang melalui media sosial, 

penulis merasa responden yang ditujukan untuk mengisi kuesioner kurang 

mengerti secara detail atau secara jelas mengenai pernyataan – pernyataan 

yang diberikan. Dalam pernyataan yang terdapat dalam kuesioner sudah 

dijelaskan pengertian dari setiap variabel atau definisi setiap variabel akan 

tetapi beberapa responden tetap kurang mengerti atau penyampaian dari 

peneliti ke responden kurang tersampaikan. 

2. Untuk menyebarkan kuesioner kepada konsumen Mega Mall Batam Centre 

yaitu sebagai objek. Terdapat beberapa proses yang dilakukan hingga 
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peneliti mendapatkan izin untuk menyebarkan kuesioner kepada konsumen 

di Mega Mall Batam Centre. 

3. Dalam periode pengisian kuesioner para responden tidak langsung mengisi 

dan tidak langsung mengirimkan balik kuesioner yang telah diberikan. 

Karena rata-rata responden yang bekerja tidak memiliki waktu luang yang 

cukup lama dan dapat fokus pada pernyataan-pernyataan yang terdapat pada 

kuesioner. 

5.3 Saran 

 Berikut ini ialah saran untuk dijadikan acuan untuk penelitian yang akan 

dilakukan untuk selanjutnya : 

1. Penelitian selanjutkan penulis menyarankan untuk melaksanakan 

penelitian di mall lain di Batam yang akan buka seperti Orchard Park 

Avenue, One Mall Batam dan beberapa mall lain  guna mendapatkan hasil 

yang lebih bervariasi dari jawaban responden. Hal ini juga dapat dilakukan 

agar data yang dikumpulkan untuk penelitian menjadi lebih akurat 

kebenarannya. 

2. Semakin baik e-WOM yang diciptakan di sebuah mall  maka akan menarik 

para pengunjung untuk berbelanja ke mall di kota Batam. Karena dengan 

informasi baik yang tersebar, para konsumen memiliki kepercayaan yang 

lebih tinggi terhadap mall tersebut sehingga dapat mempengaruhi minat 

untuk berbelanja. 

3. Pihak manajemen mall dapat menjadikan brand attitude sebagai sinyal 

untuk mengetahui sikap, tanggapan, dan aksi yang diberikan oleh 

Felisyanne Misadella Barus. Analisa Pengaruh Electronic Word of Mouth (E-Wom) Terhadap Minat Belanja 
Konsumen Mall di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



59 

Universitas Internasional Batam 
 

konsumen terkait dengan mall yang dikunjunginya sehingga pihak 

manajemen dapat menciptakan strategi yang dapat meningkatkan minat 

belanja oleh konsumen di mall kota Batam. 

4. Pihak manajemen mall perlu untuk menciptakan brand image yang baik 

untuk menarik para pengunjung untuk berbelanja ke mall di kota Batam. 

Karena dengan citra yang baik para konsumen memiliki kepercayaan yang 

lebih tinggi terhadap mall tersebut sehingga dapat mempengaruhi minat 

untuk berbelanja. 
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