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BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka dapat

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas website berpengaruh signifikan terhadap perceived flow. Dapat

diartikan bahwa semakin meningkatnya kualitas website maka akan

berdampak pada semakin meningkatnya perceived flow konsumen pada

saat browsing website Traveloka.

2. Perceived flow berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya perceived flow maka

akan berdampak pada semakin meningkatnya kepuasan pelanggan pada

website Traveloka.

3. Perceived flow berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Dapat

diartikan bahwa semakin meningkatnya perceived flow maka akan

berdampak pada semakin meningkatnya minat beli pada website

Traveloka.

4. Kepuasan pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli.

Hal ini dapat diartikan bahwa semakin rendah tingkat kepuasan

pelanggan dalam mengkonsumsi website Traveloka maka akan

berdampak pada semakin rendah minat beli konsumen Traveloka.
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1.2. Implikasi Teoritis dan Manajerial

Secara teoritis, hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Ali (2016) terutama pada pengaruh kepuasan

terhadap minat beli. Pada penelitian ini kepuasan ditemukan tidak memiliki

pengaruh signifikan tehadap minat beli. Dengan adanya perbedaan hasil temuan

dengan penelitian sebelumnya membuktikan bahwa perbedaan industri jasa

khusunya online travel agent dan wilayah yang diteliti dapat mengakibatkan hasil

yang berbeda. Sehingga model dari penelitian ini tidak dapat digeneralisir jika

digunakan pada produk lain maupun model bisnis lain.

Implikasi secara manajerial, berdasarkan hasil penelitian yang telah

diuraikan di atas, maka kualitas website menjadi faktor penentu dalam

mempengaruhi perilaku konsumen terutama kepuasan dan minat beli. Oleh karena

itu sangat penting bagi manager pemasaran atau para pengambil keputusan untuk

memperhatikan persepsi positif konsumen dari dimensi kualitas website

(kegunaan website, fungsionalitas website serta keamanan dan privasi website).

Ketiga dimensi tersebut merupakan faktor yang berpengaruh untuk

mengembangkan perceived flow pelanggan, yang pada akhirnya dapat

menghasilkan kepuasan pelanggan dan minat pembelian.

Selain itu, para manager pemasaran khususnya dalam bisnis online travel

agent sangat perlu mengembangkan struktur navigasi website yang lebih baik agar

konsumen lebih  tertarik sehingga dapat menimbulkan pengalaman yang berkesan

pada saat browsing. Kemudian dalam hal fungsionalitas website, hal ini juga

memainkan peran penting di mana pelanggan tidak memiliki akses secara
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langsung untuk memeriksa barang secara fisik untuk dijual, oleh sebab itu

konsumen lebih bergantung pada detail dan kejelasan informasi untuk membuat

keputusan pembelian. Pengelola website juga harus mencurahkan lebih banyak

sumber daya untuk memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan up-to-date di

situs website agar keterlibatan pelanggan di situs website semakin meningkat.

1.3. Limitasi Penelitian dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam menjawab

permasalahan terkait hubungan kausalitas antar variabel yang digunakan dalam

penelitian. Keterbatasan yang dimiliki penelitian ini diharapkan dapat terjawab

melalui penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini yaitu:

1. Pertama, sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian tinjauan pustaka,

untuk mengukur variabel kualitas website menggunakan tiga dimensi

yaitu kegunaan website, fungsionelitas website, serta privasi dan

keamanan website. Akan tetapi, masih ada banyak dimensi-dimensi lain

yang  dapat digunakan dalam pengukuran variabel kualitas website

misalnya tampilan website, kualitas konten, spesifikasi konten dan

personalisasi website.

2. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 232 responden, untuk penelitian

selanjutnya dapat dilakukan dengan obyek penelitian yang berbeda dan

dengan sample yang lebih banyak agar hasil penelitian selanjutnya bisa

bervariatif.


