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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian yaitu analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen atas pemesanan hotel melalui situs resmi hotel dikota 

Batam. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa tidak semua faktor atau variabel 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan dan niat 

pemesanan secara online. Pada penelitian ini menemukan bahwa variabel faktor 

utama yang berpengaruh signifikan terhadap niat pemesanan online adalah 

kegunaan website hotel, fungsi website hotel, perbuatan website hotel, dan 

kemampuan website hotel. Faktor lainnya dimana keamanan & privasi website 

hotel dan integritas kepercayaan pelanggan memiliki pengaruh tidak signifikan 

terhadap niat pemesanan online.  

5.2 Keterbatasan  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam pelaksanannya, 

sehingga berpengaruh terhadap hasil penelitian yang diperoleh secara 

keseluruhan. Adapun keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini hanya lebih difokuskan terhadap responden yang berada di 

Kota Batam saja. 

b. Penelitian ini lebih difokuskan terhadap pengujian responden yang 

melakukan pembelian melalui situs web hotel saja dan belum melihat dari 

aplikasi online booking lain yang digunakan.  
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c. Berdasarkan hasil uji adjusted R square menunjukkan variabel niat 

pemesanan online sebesar 25% sedangkan 75% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian 

kedepannya adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan untuk responden yang 

berada di luar negeri yang akan menjadi calon wisata di Kota Batam. 

b. Memperluas sampel penelitian dengan menambahkan variabel lainnya serta 

jumlah data kuesioner yang akan digunakan sehingga penelitian selanjutnya 

dapat menyajikan hasil yang lebih akurat. 

c. Faktor lain yang dapat mempengaruhi oleh variabel niat pemesanan online 

adalah integritas, perbuatan dan kemampuan situs web hotel. 

Felisia Kwek. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen atas Pemesanan Hotel Melalui Situs Resmi 
Hotel di Kota Batam 
UIB Repository©2019




