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 BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASANIDAN REKOMENDASI 

 

5.1 KesimpulanO 

 Pada hasil penelitian yang telahmdilakukan pada survei terhadap 339 

responden yang pernah memesan hotel secara online dengan tujuan untuk melihat 

apakah faktor Citra Merek, Harga, Kepercayaan dan Nilai memiliki pengaruh 

terhadap minat memesan hotel secara online. Hasilupenelitian yaitu bahwa citra 

merek terhadap harga berpengaruh positifidan signifikan, dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa citra merek memiliki hubungan dengan harga sebuah hotel. 

Selanjutnya citra merek terhadap kepercayaan memiliki pengaruh postitif dan 

signifikan sehingga apabila citra merek memiliki reputasi pada sebuah perusahaan 

maka akan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Untuk 

pengaruh citra merek terhadap nilai memilikiopengaruh yang positifodan 

signifikan dalam penelitian ini maka apabila citra merek bernama maka akan 

mendapatkan nilai yang tinggi pula terhadap minat pemesanan konsumen. 

Kemudian citra merek terhadap minat memesan hotel secara online memliki 

pengaruh yang positif dan signifikan dengan kata lain apabila perusahaan sebuah 

hotel memiliki citra merek yang khas, maka semakin banyak konsumen yang akan 

memesan hotel secara online diperushaan tersebut. Variabel harga yang dirasakan 

berpegaruh positif dan signifikan terhadap nilai dari sebuah hotel maka dengan 

harga yang menarik dapat membuat konsumen menilai dengan tinggi dari sebuah 
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hotel. Selanjutnya harga terhadap minat memesan hotel secara online memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan dan merupakan variabel yang paling 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen dalam pemesanan hotel secara online, 

dengan kata lain semakin murah harga yang diberikan perusahaan hotel, maka 

semakin banyak pula konsumen yang akan melakukan pemesanan hotel tersebut 

secara online. Kemudian variabel kepercayaan terhadap nilai sebuah hotel 

didalam penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai dari 

sebuah hotel, dengan kata lain apabila nilai dari sebuah hotel tinggi maka akan 

membuat kepercayaan konsumen dalam jangka waktu yang panjang. Pada 

penelitian ini variabel nilai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat beli memesan hotel secara online, maka dapat dikatakan bahwa apabila 

hotel memiliki nilai keselurahan yang tinggi maka akan menarik minat konsumen. 

 

5.2  Keterbatasan  

 Didalam penelitian yang telah penulis teliti ditemukan beberapa 

keterbatasan sehingga penelitian menjadi kurang sempurna dikarenakan 

mempunyai kendala dalam mengumpulkan data yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat memesan hotel secara online hanya terdiri dari empat 

variable, yaitu Citra Merek, Harga, Kepercayaan dan Nilai, sedangkan masih 

banyakwfaktor lain yangpmempengaruhi minat memesan hotel secara online. 

Selanjutnya yaituwadanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan 

kuesioner, terkadangajawabanoyang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan 

keadaan sebenarnya. 
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5.3 Rekomendasi 

 Dengan berdasarkan hasilopenelitian yang telah penulis teliti, 

makasterdapat beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti agar dapat menjadi 

masukan dan perbaikan yaitu peneliti selanjutnyamdapat menambahkan variabel-

variabel lainnya yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap minat 

memesan hotel secara online. 
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