
 

 

 5.1.  KESIMPULAN 

 Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan adalah fitur dan manfaat (usefulness) yang 

dirasakan oleh responden, sedangkan yang mempengaruhi manfaat 

yang dirasakan oleh responden adalah kualitas sistem.  

 Akan tetapi, kualitas informasi dan pelayanan dirasakan 

tidak mempengaruhi kepuasan dan manfaat yang dirasakan. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

peneliti menyarankan sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pihak pengadan website atau situs e-commerce lebih 

memperhatikan dan menganalisis faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan dan manfaat (usefulness) para 

pelanggannya. Seperti dalam penelitian ini, kualitas sistem dan 

fitur, kemudian manfaat (usefulness) yang dirasakan oleh 

pengguna e-commerce. 

2. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya, peneliti lebih 

memperhatikan hal jumlah responden karena semakin luas 

jumlah populasi yang diteliti maka dibutuhkan sampel yang lebih 

banyak juga guna mewakili populasi tersebut. 

3. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mencari populasi yang 

ruang lingkupnya luas dan tidak hanya terpacu oleh satu 

Universitas saja namun bisa beberapa Universitas. 



 

 

5.3. BATASAN MASALAH 

Yang menjadi keterbatasan masalah disini adalah 

lingkupnya kurang luas yaitu masih kalangan mahasiswa Unika 

Soegijapranata saja dikarenakan keterbatasan dana dan waktu 

penelitian, mengingat penelitian ini merupakan penelitian replikasi 

penelitian dari Vera Pujani dan Eri Besra (2009) dengan judul 

“Model Penggunaan Website E-Commerce di Indonesia: Analisa 

Kualitatif dan Kuantitatif ” yang dilakukan ditiga Universitas dan 

kota yang berbeda yaitu Universitas Andalas (Padang), Universitas 

Mercu Buana (Jakarta) dan Universitas Mataram (Mataram). 

Alasan mengapa peneliti menggunakan populasi mahasiswa Unika 

saja karena peneliti ingin mengetahui fenomena yang terjadi di 

Universitas Katolik Soegijapranata khususnya Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis terhadap kualitas dan fitur e-commerce. 

  Kurangnya faktor-faktor lain untuk diteliti yang mungkin 

mempengaruhi kepuasan dan manfaat (usefulnes) e-commerce. 

Sehingga hasil dalam penelitian ini hanya memberikan sedikit 

informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

dan manfaat (usefulness) e-commerce. Faktor-faktor lain misalnya 

adalah faktor internal maupun eksternal dari para pengguna e-

commerce itu sendiri. 

  Keterbatasan penelitian selanjutnya adalah jumlah sampel 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah sampel minimal yaitu 100 



 

 

orang responden maka masih belum bisa mewakili jumlah populasi 

yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti. 

  Kemudian keterbatasan yang terakhir adalah belum 

tepatnya pertanyaan kuesioner yang menerangkan mengenai 

variabel manfaat (usefulness) karena responden yang diteliti adalah 

mahasiswa Unika Soegijapranata Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

sedangkan pertanyaan kuesioner yang diberikan adalah 

“Meningkatkan produktifitas dan efektifitas kerja”. 

 

 

 

 


