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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

menggunakan analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan Strctuctural 

Equation Model mengenai pengaruh Online Customer Reviews terhadap 

Willingness to Pay pada Pengguna Kosmetik Halal di E-commerce Shopee dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Gambaran mengenai WTP dapat dilihat dari dimensi yang terdiri dari 

dimensi perceived usefulness, price sensitivity, perceived behavioral 

control, consumer concerns dan trustworthiness yang masing-masing 

berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa tingkat WTP baik. 

Dimensi yang memiliki skor tertinggi adalah dimensi price sensitivity, 

selanjutnya trustworthiness, consumer concerns, perceived of usefulness, 

dan perceived behavioral control. 

2. Gambaran mengenai OCR dapat dilihat dari dimensi yang terdiri dari 

dimensi perceived helpfulness, usefulness, volume, timeliness, content, dan 

credibility source yang berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukan 

bahwa OCR memiliki dampak dan kinerja yang baik. Dimensi yang 

memperoleh skor terbesar adalah dimensi usefulness, perceived 

helpfulness, content, timeliness, credibility source, dan terakhir dimensi 

volume.  

3. Online Customer Reviews memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Willingness to Pay pada Pengguna Kosmetik Halal di E-

commerce Shopee. Hal itu ditunjukan dengan H0 yang ditolak, artinya 

berarti hipotesis penelitian ini diterima dan OCR memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap WTP. Sehingga semakin baik perusahaan mengelola 

OCR yang bersifat positif maka semakin besar dampak yang diberikan 

terhadap WTP. Hasil kontribusi yang diberikan dari variabel OCR paling 
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besar dalam membentuk WTP adalah dimensi perceived helpfulness yang 

berkorelasi dengan dimensi trustworthiness, sementara dimensi yang 

paling kecil membentuk WTP adalah dimensi timeliness yang berkorelasi 

dengan dimensi perceived usefulness dan dimensi perceived behavioral 

control. 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian. Penulis merekomendasikan beberapa hal 

mengenai pengaruh OCR terhadap WTP sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menemukan bahwa kinerja OCR berpengaruh secara 

positif terhadap WTP, dengan demikian peneliti merekomendasikan agar 

industri kosmetik halal di Indonesia yang dalam penelitian ini diwakili 

oleh brand Wardah, Makeover, dan Sariayu Martha Tilaar untuk 

senantiasa mempertahankan, mengelola, dan memaksimalkan keberadaan 

OCR melalui usefulness, perceived helpfulness, content, timeliness, 

credibility source, dan volume guna mempertahankan kepercayaan dan 

kesediaan consumer melakukan pembelian produk kosmetik halal di e-

commerce Shopee. 

2. Pengaruh OCR pada pengguna kosmetik halal di e-commerce Shopee 

sudah baik, namun terdapat beberapa aspek yang harus ditingkatkan 

berdasarkan perolehan nilai yang rendah dimensi volume, pada penelitian 

ini mendapatkan skor terendah, hal ini menunjukan bahwa volume reviews 

yang berada pada produk kosmetik halal yang direpresentasikan oleh 

brand Wardah, Makeover, dan Sariayu Martha Tilaar di e-commerce 

belum cukup mampu meyakinkan consumer untuk melakukan pembelian 

secara optimal. Meski faktanya jarak antar dimensi tidak terlalu jauh 

peneliti merekomendasikan perusahaan untuk melakukan strategi 

pemasaran dengan membayar buzzer untuk menulis testimoni atau juga 

bisa melibatkan beberapa pihak yang memiliki dampak besar dan mampu 

menarik audience yang banyak dengan cara memperkerjakan para beauty 

influencer untuk melakukan honest reviews atau testimoni yang nantinya 

akan menaikkan volume insight dan penjualan. 
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3. Tingkat WTP pada penelitian ini sudah baik, namun terdapat beberapa 

aspek yang harus ditingkatkan dimensi perceived behavioral control, 

menempati posisi terendah dalam penelitian ini, hal ini menjelaskan bahwa 

persepsi seseorang tentang betapa mudah atau sulitnya melakukan 

pembelian terhadap produk kosmetik halal di e-commerce Shopee masih 

rendah jika dibandingkan dimensi lainnya meskipun tidak terlalu jauh. 

Maka peneliti merekomendasikan perusahaan atau brand untuk 

mempertahankan dan menaikkan kualitas dan pelayanan produk sehingga 

akan menciptakan pengalaman yang baik sehingga saat consumer 

melakukan pembelian persepsi yang ditimbulkan tentang pembelian 

tersebut dapat dengan mudah diputuskan. 

4. Hasil penelitian juga menemukan dimensi OCR yang paling berpengaruh 

dalam mengkonstruk WTP adalah dimensi perceived helpfulness yang 

berkorelasi dengan dimensi trustworthiness, sementara dimensi yang 

paling kecil membentuk WTP adalah dimensi timeliness yang berkorelasi 

dengan dimensi perceived usefulness dan dimensi perceived behavioral 

control. Penulis merekomendasikan brand Wardah, Make Over, dan 

Sariayu Martha Tilaar untuk memaksimalkan fitur OCR terutama untuk 

melakukan pembaharuan pada reviews dengan memperhatikan keterbaruan 

reviews agar kepercayaan consumer terus meningkat. 

4. Kelemahan pada penelitian ini salah satunya adalah hanya dilakukan pada 

satu waktu (cross sectional) sehingga terdapat kemungkinan perilaku 

individu yang cepat berubah dari waktu ke waktu, selain itu variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini belum mewakili seluruh faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap WTP. Pada penelitian selanjutnya penulis 

merekomendasikan untuk memperbaharui teori dan faktor-faktor yang 

digunakan pada OCR. 
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