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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh kepercayaan yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada E-commerce. Hal ini dibuktikan nilai t sig. 

0,025 lebih kecil daripada 0,05.  

2. Terdapat pengaruh iklan yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada E-commerce. Hal ini dibuktikan nilai t sig. 

0,002 lebih kecil daripada 0,05. 

3. Terdapat pengaruh persepsi resiko yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada E-commerce. Hal ini dibuktikan 

nilai t sig. 0,024 lebih kecil daripada 0,05. 

4. Terdapat pengaruh kepercayaan, iklan, dan persepsi resiko yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian E-Commerce. Hal ini 

dibuktikan dengan F sig. 0,000 lebih kecil daripada 0,05. 

5. Nilai R Square 34,5 menunjukkan bahwa kemampuan model 

kepercayaan konsumen (X1), iklan online (X2), persepsi resiko e-

commerce (X3) menerangkan variasi variabel keputusan pembelian 

(Y) sebesar 34,5% dan sisanya diperngaruh variabel independen 

lainnya sebesar 65,5%. 
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B. Keterbatasan 

1. Sampel penelitian ini hanya terbatas paada konsumen yang ada di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sehingga sangat 

mungkin datanya bersifat subyektif, akan lebih baik bila ditambahkan 

metode wawancara sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih 

lengkap. 

3. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh kepercayaan, iklan, dan 

persepsi risiko dan terhadap keputusan pembelian saja. Ada faktor lain 

yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian misalnya kualitas 

produk, harga, keamanan, kerahasiaan system, kualitas system dan 

lainnya. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian ketiga variabel yang diteliti yaitu 

kepercayaan, iklan, dan persepsi resiko memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian disarankan lebih 

meningkatkan kepercayaan dan iklan agar konsumen lebih yakin akan 

informasi yang diberikan ke konsumen. Dengan iklan yang 

ditayangkan secara terus menerus membuat konsumen lebih jelas dan 

lebih paham akan informasi yang diberikan sedangkan pada 

kepercayaan lebih ditekankan pada fiturnya, jenis pelayanan dari cara 
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pembayaran sampai pengiriman sehingga dengaan segala kemudahan 

yang diberikan akan semakin memberikan kepercayaan konsumen. 

2. Walaupun secara teori persepsi resiko itu lebih bertolak belakang pada 

hasil penelitian ini akan tetapi konsumen mempunyai pandangan yang 

berbeda. Ada kemungkinan dengan segala kemudahan yang diberikan 

dalam bertransaksi secara online konsumen lebih tertarik karena tanpa 

harus datang ke tempat yang dituju, konsumen lebih sudah mampu 

membeli apapun. Apalagi dijaman sekarang konsumen lebih dimanja 

dengan teknologi yang cangkih dengan segala kemudahaan yang ada 

serta konsumen tidak memiliki keinginan yang ribet dan hanya 

menginginkan secara mudah. 

3. Penelitian selanjutnya dalam melakukan pengembangan perlu 

dilakuka penambahan variabel yang diteliti seperti kualitas system, 

keamanan, kerahasian agar konsumen mampu terlindungi dari 

indentitas konsumen tersebut dan juga dengan penambahan metode 

juga melalui wawancara mendalam terhadap responden, sehingga 

informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada kuesioner 

yang jawabannya telah tersedia. 

 


