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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisa data statistik 

dari kuesioner yang disebarkan, observasi, dan wawancara maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa brand trust pada situs jual beli 

lazada.co.id dapat dikatakan baik, karena rata – rata dari keseluruhan 

pernyataan adalah sebesar 3,524 yang berada pada interval 3,40- 4,19. 

Dimana nilai tertinggi dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai 

“Lazada merupakan situs jual beli produk barang elektronik yang 

berkualitas” yaitu sebesar 3,70 dapat dikatan baik, dan nilai terendah dilihat 

dari tanggapan “Lazada cepat menanggapi keluhan konsumen” yaitu 

sebesar 3,29 dapat dikatakan cukup baik.  

2. Hasil penelitian menunjukan e-service quality pada situs jual beli 

lazada.co.id dapat dikatakan baik, karena rata – rata dari keseluruhan 

pernyataan adalah sebesar 3,568 yang berada pada interval 3,40- 4,19. 

Dimana nilai tertinggi dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai 

“Lazada menyediakan metode pembayaran non cash (m-bangking, credit 

card, transfer, internet banking)” yaitu sebesar 3,82 dapat dikatakan baik , 

dan nilai terendah dilihat dari tanggapan “Lazada selalu memberitahukan 

kepada konsumen jika terjadi kesalahan dalam sebuah transaksi” yaitu 

sebesar 3,38 dapat dikatan cukup baik. 

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa niat beli ulang barang elektronik pada 

situs jual beli lazada.co.id dapat dikatakan baik, karena rata – rata dari 

keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,569 yang berada pada interval 

3,40- 4,19. Dimana nilai tertinggi dapat dilihat dari tanggapan responden 

mengenai “Lazada menjadi pilihan pertama jika saya ingin membeli barang 
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elektronik secara online” yaitu sebesar 3,94 dapat dikatakan baik dan nilai 

terendah dilihat dari tanggapan “Saya akan mencari informasi lebih banyak 

mengenai barang elektronik yang ditawarkan oleh lazada.co.id” yaitu 

sebesar 3,40 dapat dikatakan baik. 

4. Pengaruh brand trust (X1) terhadap niat beli ulang (Y) berdasarkan hasi uji 

t bahwa diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu 8,981 lebih besar dari 

ttabel=1,652 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti brand 

trust (X1) tedapat pengaruh positif terhadap niat beli ulang (Y) barang 

elektronik secara online di situs jual beli lazada.co.id.  

5. Pengaruh e-service quality (X2) terhadap niat beli ulang (Y) berdasarkan 

hasi uji t bahwa diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu 6,780 lebih besar dari 

ttabel=1,652 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti e-

service quality (X2) terdapat pengaruh positif terhadap niat beli ulang (Y) 

barang elektronik secara online di situs jual beli lazada.co.id. 
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5.2 Saran  

 Dengan mengamati penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba 

mengajukan beberapa saran untuk dijadikan bahan untuk masukan bagi situs jual 

beli lazada.co.id sebagai berikut : 

1. Perusahaan harus lebih memerhatikan lagi kecepatan dalam merespon 

keluhan – keluhan dari konsumen. Maka dari itu perusahaan harus 

menambah customer service agar dapat menanggapi keluhan konsumen 

dengan cepat karena sangat penting bagi perusahan merespon keluhan – 

keluhan yang dirasakan konsumen dengan cepat, agar  konsumen tidak 

merasa dirugikan dan berpindah ke situs jual beli barang elektronik lainnya 

karena hilangnya kepercayaan terhadap situs jual beli lazada.co.id. 

2. Perusahaan harus lebih aktif lagi dalam memberitahukan kepada konsumen 

jika terjadi kesalahan dalam sebuah transaksi. Perusahaan harus terlebih 

dahulu memberitahukan kepada konsumen sebelum konsumen menanyakan 

kepada perusahaan agar tidak menjadi sebuah keluhan dan tidak merasa 

kecewa. 

3. Perusahaan harus selalu memberikan informasi secara terus menerus 

mengenai produk barang elektronik terbaru, agar konsumen tidak mencari 

informasi ke e-commerce lainnya. Perusahaan dapat mengingklankan di 

media media seperti majalah atau televisi bahkan media online lainnya. 

 


