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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah data diolah serta dianalisis melalui kuesioner 164 responden. Maka 

hasil kesimpulan ialah: 

1. Penilaian kualitas Shopee berdasarkan dimensi kualitas penggunaan 

dikategorikan baik. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan total score rata-rata 

skala yaitu 654.3 atau dengan kriteria setuju. 

2. Penilaian kualitas website Shopee berdasarkan dimensi kualitas informasi 

masuk dikategorikan baik. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan total score 

rata-rata skala yaitu 623.8 atau dengan kriteria setuju. 

3. Penilaian kualitas website Shopee berdasarkan dimensi kualitas layanan 

interaksi masuk kedalam kategori baik. Hal Hal tersebut ditunjukkan 

berdasarkan total score rata-rata skala yaitu 624 atau dengan kriteria setuju.  

4. Kualitas website Shopee berdasarkan variabel Usability quality (kualitas  

penggunaan) berpengaruh signifikan terhadap variabel user satisfication. Hal 

itu ditunjukkan berdasarkan hasil hipotesis H1 dengan thitung 2.385 > ttabel 1.974 

dan penilaian signifikansi 0.018 < 0.05. 

5. Kualitas website Shopee berdasarkan variabel kualitas informasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepuasan pengguna. Hal 

tersebut dibuktikan berdasarkan hasil uji hipotesis H2 dengan nilai thitung 1.126 

< nilai ttabel 1.974 dan penilaian signifikansi 0.262 > 0.05. 
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6. Kualitas website Shopee berdasarkan variabel interaksi layanan berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel user satisfication. Hal itu ditunjukkan dari 

hasil uji hipotesis H3 dengan thitung 6.557 > ttabel 1.974 dan signifikansi 0. 000 < 

0.05. 

7. Kualitas website Shopee secara keseluruhan berdasarkan kualitas kegunaan, 

informasi, dan interaksi layanan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kepuasaan pengguna. Hal tersebut dibuktikan berdasrkan hasil uji hipotesis H4 

dengan nilai Fhitung 76.583 > nilai Ftabel 2.66 serta penilaian signifikansi 0. 000< 

0.05. 

5.2 Saran 

 Setelah data diolah dan dianalisis melalui kuesioner 164 responden.  Maka 

beberapa saran yang penulis sampaikan ialah: 

1. Diharapkan Shopee Indonesia tetap dapat meningkatkan kualitas informasinya. 

terutama tentang informasi perincian dan deskripsi barang. 

2. Diharapkan dapat menambahkan persepsi lain dari model metode Webqual 4.0 

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mampu memperluas area penelitian pada 

populasi yang tidak sama dan juga sampel yang lebih besar. Sehingga hasil 

pengujian dapat diperoleh secara maksimal.  
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