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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor produk (harga, 

merek, kondisi, ulasan, ragam produk), faktor saluran (kualitas website, metode 

pembayaran, customer relationship management), niat pencarian informasi dan 

niat untuk membeli atas pemesanan hotel melalui online booking. Berdasarkan 

hasil dan pembahasan pada bab empat dan kerangka teoretis pada bab dua, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel faktor produk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat 

untuk memberli. Hal ini terbukti dari hasil analisa uji t, dimana nilai 

signifikansi pengujian antara variabel faktor produk dan niat untuk membeli 

adalah 0.469 lebih besar dari 0.05. Sehingga H₀ diterima dan H₁ ditolak, 

yang berarti faktor produk tidak memiliki pengaruh signifikan tehadap niat 

untuk membeli. 

2. Variabel faktor produk memiliki pengaruh signifikan terhadap niat 

pencarian informasi. Hal ini terbukti dari hasil analisa uji t, dimana nilai 

signifikansi pengujian antara variabel faktor produk dan niat pencarian 

informasi adalah 0.000 lebih kecil dari 0.05. Sehingga H₀ ditolak dan H₁ 

diterima, yang berarti faktor produk memiliki pengaruh signifikan terhadap 

niat pencarian informasi. 

3. Variabel faktor saluran memiliki pengaruh signifikan terhadap niat untuk 

membeli. Hal ini terbukti dari hasil analisa uji t, dimana nilai signifikansi 
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pengujian antara variabel faktor saluran dan niat untuk membeli adalah 

0.000 lebih kecil dari 0.05. Sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang 

berarti faktor saluran memiliki pengaruh signifikan terhadap niat untuk 

membeli. 

4. Variabel faktor saluran memiliki pengaruh signifikan terhadap niat 

pencarian informasi. Hal ini terbukti dari hasil analisa uji t, dimana nilai 

signifikansi pengujian antara variabel faktor saluran dan niat pencarian 

informasi adalah 0.000 lebih kecil dari 0.05. Sehingga H₀ ditolak dan H₁ 

diterima, yang berarti faktor saluran memiliki pengaruh signifikan terhadap 

niat pencarian informasi. 

5. Variabel niat pencarian informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

niat untuk membeli. Hal ini terbukti dari hasil analisa uji t, dimana nilai 

signifikansi pengujian antara variabel niat pencarian informasi dan niat 

untuk membeli adalah 0.000 lebih kecil dari 0.05. Sehingga H₀ ditolak dan 

H₁ diterima, yang berarti niat pencarian informasi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap niat untuk membeli. 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, penulis juga mendapatkan beberapa keterbatasan, di 

antaranya: 

1. Berdasarkan hasil uji adjusted R square terhadap model penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan variabel niat untuk 

membeli sebesar 91% dan 19% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti pada penelitian ini. 
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2. Faktor lain yang dapat mempengaruhi oleh variabel niat untuk membeli 

adalah resiko, keguanaan dan kepercayaan. 

3. Keterbatasan waktu dalam mengumpulkan kuesioner, dimana pembagian 

kuesioner hanya disebarkan melalui media social. Sehingga pengawasan 

penjelasan kepada responden tidak dapat diberikan. 

5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Online Travel Agent 

a. Melakukan kerja sama dengan web developer sehingga travel agent 

dapat mempromosikan melalui web advertising.  Dengan adanya web 

advertising, akan memunculkan website produk travel agent sehingga 

konsumen akan mengakses website tersebut untuk mencari informasi 

yang diiginkan. 

b. Meningkatkan kualitas produk untuk memudahkan konsumen untuk 

membeli produknya. Pemanfaatan informasi, kreativitas serta 

keterampilan dari sumber daya manusia merupakan sebuah konsep yang 

kreatif untuk memberikan inovasi pada bisnis sektor pariwasata. 

2. Bagi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 

Meyusun strategi dengan membuat website dengan pelayanan yang 

dilakukan di website dan ditambahkan dengan tampilan yang menarik untuk 

memudahkan konsumen untuk mengakses informasi tentang produk travel 

agent. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memperluas sampel penelitian dengan memperpanjang periode penelitian 

agar hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat. 
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