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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A.  Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana e-service quality dan 

minat pembelian produk busana muslim di Lazada Indonesia dan dikaitkan dalam 

perspektif ekonomi islam serta bagaimana pengaruh e-service quality terhadap 

minat pembelian produk busana muslim di Lazada Indonesia, dari hasil analisis 

data yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sesuai 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap e-service quality di Lazada Indonesia dalam ketegori Sangat Baik 

yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 14%, diikuti ketegori Cukup Baik 

sebanyak 75 orang atau 69%. Sedangkan sisanya dalam kategori Kurang 

Baik sebanyak 18 atau 17%. Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukan 

bahwa tanggapan responden terhadap variabel e-service quality di Lazada 

Indonesia termasuk kategori Cukup Baik. 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap minat pembelian produk busana muslim di Lazada Indonesia 

dalam ketegori Sangat Berminat yaitu sebanyak 13 orang atau sebesar 12%, 

diikuti kategori Cukup Berminat sebanyak 77 orang atau 71%. Sedangkan 

sisanya dalam kategori Kurang Berminat sebanyak 18 atau 17%. 

Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukan bahwa tanggapan responden 

terhadap variabel Minat Pembelian Pada Produk Busana Muslim di Lazada 

Indonesia termasuk kategori Cukup Berminat. 

Berdasarkan teori Hafidudin & Tanjung (2003) e- service quality dalam 

perspektif islam memiliki nilai-nilai keislaman sebagai berikut: 

a. Profesional (Fathanaah) 

Bekerja dengan maksimal dan penuh komitmen dan kesungguhan 

sehingga menghasilkan sesuatu yang baik bagi orang lain.  

b. Jujur (Sidik) 
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Jujur yaitu tidak pernah berdusta dalam melakukan segala kegiatan 

transaksi. Jujur adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan dan 

fakta, antara fenomena dan yang diberitakan, sama halnya pada jual beli 

online yang dalam penulisan spesifikasi / deskripsi barang harus lah 

sesuai apa adanya. Tidak di lebih-lebihkan, tidak menipu (Al-Kadzib)  

c. Amanah 

Amanah berarti terpercaya dan bertanggung jawab. Amanah dapat 

diaplikasikan dalam bentuk pelayanan yang optimal 

dan ihsan (berbuat yang terbaik), termasuk yang memiliki pekerjaan 

yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat baik dalam 

bentuk nyata maupun berbasis online. 

d. Keramahan dan Kesopanan (Tabligh) 

Dalam hal ini customer service pada pelayanan elektronik wajib 

memberikan pelayanan informasi dengan baik, ramah dan sopan dengan 

memakai tutur kata yang baik, sehingga menjadikan orang yang dilayani 

akan merasa puas. Selain itu melayani dengan rendah hati (khidmah) 

yaitu sikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, 

namun tetap penuh tanggung jawab. 

2. Dari hasil pengujian diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,548 ini 

berarti bahwa korelasi antara variabel independen (e-service quality) 

dengan variabel dependen (minat beli konsumen) memiliki korelasi 

keeratan kuat sebesar 0,548 dan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,300 yang berarti kontribusi varian yang diberikan oleh e-service quality 

terhadap minat beli konsumen adalah sebesar 30 % sedangkan sisanya 70 

% dipengaruhi oleh varian lain diluar model. 

B.  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa saran 

yang dikiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan dan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya pada desain website Lazada Indonesia perlu adanya penambahan 

konten-konten yang menarik dan mempercantik tampilan website sehingga 
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konsumen dapat lebih dimudahkan dalam bertransaksi serta menimbulkan 

keinginan untuk selalu berbelanja di Lazada Indonesia. 

 

2.  Kelengkapan informasi produk pada website Lazada Indonesia perlu selalu 

ditingkatkan dan diperhatikan karena sebagai media transaksi e-commerce, 

website tersebut merupakan media untuk meningkatkan product knowledge 

konsumen, sehingga kelengkapan informasi produk akan sangat membantu 

konsumen dalam memutuskan pilihan produk dalam proses keputusan 

pembelian.


