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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Penulis melakukan penelitian yang di lakukan pada masyarakat kota 

Batam yang pernah menggunakan online travel agency (OTA). Dimana pada 

penelitian ini, penulis ingin meneliti tentang aspek-aspek yang mempengaruhi 

kepuasan pengguna online travel agency (OTA) sehingga muncul niat 

penggunaan kembali. penggunaan layanan jasa online travel agency (OTA) 

melakukan pengisian kuesioner secara online. Dari kuesioner yang disebar, 

terkumpul sampel sebanyak 435 responden. Dari jumlah kuesioner yang 

disebar terdapat 410 data yang dapat diolah dan tidak outlier. Dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan, poin-poin kesimpulannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Pada hasil uji hipotesa satu, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 

mengenai variabel system quality berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel intention melalui variabel satisfaction. Hasil uji 

hipotesa ini konsisten terhadap penelitian Chang et al., (2018), Oh et 

al., (2011), Yaya et al., (2011), Kim et al., (2010), Kemeny et al., 

(2016), Aldholay et al., (2019), Tsai et al., (2017). 

2. Pada hasil uji hipotesa dua, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 

mengenai variabel information quality berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel intention melalui variabel satisfaction. Hasil uji 

hipotesa ini konsisten terhadap penelitian Chang et al., (2018), Oh et 

al., (2011), Kim dan Lennon (2010), Aldholay et al., (2019), 

Maditinos dan Theodoridis (2010), Tsai et al., (2017), Sabiote et al. 

(2011). 

3. Pada hasil uji hipotesa tiga, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 

mengenai variabel service quality berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel intention melalui variabel satisfaction. Hasil uji 

hipotesa ini konsisten terhadap penelitian Chang et al., (2018), Yaya 

et al., (2011), Jeon dan Jeong (2016), Oni et al., (2015), Elbeltagi dan 

Agag (2015), Kim et al., (2010), Yu et al., (2015), Aldholay et al., 
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(2019), Dauda dan Lee (2015), Maditinos dan Theodoridis (2010), 

Tsai et al., (2017). 

4. Pada hasil uji hipotesa empat, dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian mengenai variabel functional value berpengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel intention melalui variabel satisfaction. 

Hasil uji hipotesa ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Chang et al., (2018), Wu et al., (2017), Ahn dan Back (2019), 

Keisidou et al.,  (2013), Yongheng Yang  (2018), Ahn dan Back 

(2019), Keisidou et al.,  (2013). 

5. Pada hasil uji hipotesa lima, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 

mengenai variabel emotional value berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel intention melalui variabel satisfaction. Hasil uji 

hipotesa ini konsisten terhadap penelitian Chang et al., (2018), Wu et 

al., (2017), Al-Dweeri et al., (2018), Dwivedi et al., (2018), Lim et 

al., (2016), Han et al., (2018). 

6. Pada hasil uji hipotesa enam, dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian mengenai variabel social value berpengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel intention melalui variabel satisfaction. 

Hasil uji hipotesa ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Chang et al., (2018), Wu et al., (2017), Xiang et al., (2017). 

7. Pada hasil uji hipotesa tujuh, dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian mengenai variabel monetary value berpengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel intention melalui variabel satisfaction. 

Hasil uji hipotesa ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Chang et al., (2018), Thielemann et al., (2018), Kung et al., 

(2013), Lau dan Tan (2012). 

8. Pada hasil uji hipotesa delapan, dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian mengenai variabel satisfaction berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel intention. Hasil uji hipotesa ini konsisten 

terhadap penelitian Chang et al., (2018), Deltoro et al., (2018), Jeon 

dan Jeong (2016), Hou et al., (2015), Shiau & Chau (2015), 

Punyatoya (2018), Elbeltagi dan Agag (2015), Robertson et al., 
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(2015), Kim dan Lennon (2010), Cao et al., (2017), Wu et al., (2017), 

Maditinos dan Theodoridis (2010), Xiang et al., (2017), Fang et al., 

(2011), Ahn dan Back (2019), Han et al., (2018), Ahn dan Back 

(2019). 

 

5.2 Keterbatasan  

Penelitian yang dilakukan ini memiliki bebrapa keterbatasan sebagai 

berikut: 

5.1 Penulis kesulitan dalam mengakses beberapa jurnal yang berkaitan 

dengan penelitian ini.   

5.2 Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui nilai Uji Koefisien 

Determinasi 0,508. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model 

yang diteliti hanya bisa menjelaskan hubungan sebesar 50,8%. Hal 

ini berarti masih terdapat 49,2% variabel lain yang dapat 

menjelaskan pengaruh terhadap variabel intention pada objek 

Online to Offline OTA. 

5.3 Rekomendasi  

Rekomendasi ini berguna untuk kelanjutan dari penelitian yang sama, 

antara lain sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan  

Perusahaan dapat mengambil serta melakukan inovasi mengenai 

konsep online to offline untuk digunakan sebagai salah satu sistem 

pemasaran pada perusahaan untuk meningkatkan penyebarluasan 

serta penjualan produk. Dengan adanya kolaborasi antar 

perusahaan ataupun brand, maka konsep pemasaran online to 

offline menjadi lebih efektif dan efisien seperti yang telah 

diterapkan pada perusahaan online travel agency (OTA). Dimana 

pada penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi intention 

melalui satisfaction adalah system quality, information quality, 

service quality dan emotional value.  

System quality mempengaruhi intention melalui satisfaction 

karena kualitas dari sistem OTA yang baik tentu akan 

meningkatkan minat pelanggan untuk menggunakan OTA. 
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Sehingga dengan adanya pembangunan sistem yang baik bagi 

perusahaam seperti sistem pemesanan, pembayaran, serta refund. 

Information quality mempengaruhi intention melalui satisfaction 

karena kualitas dari informasi yang diberikan oleh OTA kepada 

pelanggan akan menentukan apakah pelanggan tersebut merasa 

puas dengan informasi yang diberikan. Information quality yang 

dimaksud yaitu  apakah informasi yang tersedia mengenai 

maskapai ataupun hotel lengkap dan membantu konsumen dalam 

mendapatkan informasi yang baik. Service quality mempengaruhi 

intention melalui satisfaction karena kualitas dari pelayanan yang 

diberikan oleh OTA kepada konsumen akan menentukan apakah 

konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kualitas 

layanan mengukur jaminan, empati dan daya tanggap layanan 

OTA. Saat memesan hotel melalui situs web OTA, pelanggan 

mungkin memerlukan bantuan tambahan dari dukungan layanan 

OTA. OTA dapat menyediakan keahlian dan pengetahuan yang 

diperlukan untuk membantu pelanggan memesan maskapai atau 

hotel secara efektif. Dan terakhir yaitu emotional value, dimana 

pelanggan akan merasakan langsung pengalaman dalam 

menggunakan pelayanan dari maskapai ataupun hotel. Dalam 

konteks emotional value, pelanggan akan menggunakan sisi 

emosional untuk menilai pelayanan yang didapatkan. Sisi 

emosional ini dapat berupa kenyamanan yang didapatkan, ingin 

merasakan kembali dalam menggunakan jasa tersebut ataupun 

merasa rilex dan puas akan jasa yang didapatkan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian yang dituliskan oleh penulis ini diharapkan dapat 

menjadi bahan referensi untuk penulis selanjutnya. Didalam 

penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai pecahan 

dari quality dan value yang dapat mempengaruhi niat konsumen 

untuk melakukan transaksi kembali dengan mediasi kepuasan. 

Quality yang dibahas pada skripsi ini yaitu system quality, 
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information quality, dan service quality. Value yang dibahas pada 

skripsi ini yaitu functional value, emotional value, social value 

dan monetary value. Dimana pada penelitian ini, variabel yang 

tidak signifikan yaitu functional value, social value dan monetary 

value. Sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan 

penelitian yang lebih dalam lagi mengenai ketiga aspek ini yang 

dapat meningkatkan minat pelanggan melalui kepuasan yang 

didapatkan dari OTA. Akan lebih baik apabila peneliti selanjutnya 

melakukan penelitian berdasarkan tingkat ekonomi dari 

responden.  

Selain itu, terdapat beberapa variabel lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi intention pengguna ataupun konsumen melalui 

satisfaction. Adapun variabel yang dapat membantu penelitian ini 

sehingga dapat meningkatkan pengaruh sistem online to offline 

pada OTA seperti artificial intelligence (AI) 

(www.marketeers.com, 2017) dan experience 

(economy.okezone.com, 2019). Kedua variabel ini diduga juga 

memiliki pengaruh terhadap intention melalui satisfaction yang 

dirasakan oleh pelanggan. 

 

Shintya Afriyanty. Sistem Online To Offline (O2O) pada Bisnis OTA di Batam. 
UIB Repository©2020

http://www.marketeers.com/



