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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

PENELITIAN

5.1 Kesimpulan

Dilakukanya penelitian ini dengan maksud untuk memecahkan dan 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada penelitian dengan judul 

analisis dampak kualitas situs web hotel dan e-Trust terhadap minat pemesanan 

online di Kota Batam dan menghasilkan sejumlah temuan seperti berikut:

5.1.1 Hasil Penelitian

Berikut merupakan hasil dari peneitian yang dilakukan penulis:

a. Kualitas situs web hotel berpengaruh terhadap e-Trust. Temuan

ini sesuai dengan penelitian Wang et al (2015), Octavia & 

Tamarlane (2017) serta Bai et al (2008) yang mana dikatakan 

variabel Hotel Website Quality mempengaruhi secara positif

variabel e-Trust.

Dapat diartikan bahwasanya semakin tinggi nilai dari kualitas situs web 

hotel dapat meningkatkan kepercayaan konsumen atau wisatawan, yang mana 

secara tidak langsung mendorong wisatawan untuk memesan kamar hotel di situs 

web tersebut

b. e-Trust berpengaruh terhadap minat pemesanan online. Data 

tersebut sesuai dengan Wang et al (2015), Li et al (2017),

Octavia & Tamerlane (2017) dan Bai et al (2008) yang mana 
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dikatakan variabel e-Trust mempengaruhi secara positif variabel

Online Booking Intention.

Dapat diartikan bahwasanya semakin tinggi kepercayaan konsumen, maka 

semakin cepat untuk memutuskan dalam melakukan pemesanan secara online

c. Kualitas situs web hotel tidak berpengaruh terhadap minat 

pemesanan online. Temuan ini tidak sesai atau bertolak belakang 

dengan penelitian Wang et al (2015), yang mana dinyatakan 

Hotel Website Quality mempengaruhi secara positif Online 

Booking Intention. Serta sesuai dengan temuan penelitian yang 

dilakukan Octavia & Tamarlane (2017) yang mana dinyatakan

variabel Hotel Website Quality tidak mempengaruhi variabel 

Online Booking Intentions

Dapat diartikan yang mana semakin kecil nilai dari kualitas situs web hotel 

dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap situs web tersebut, 

dan akan berdampak terhadap minim nya keinginan wisatawan untuk melakukan 

pemesanan.

5.2 Keterbatasan Dalam Penelitian 

Dalam periode pelaksanaan penelitian yang memakan waktu hampir 5 bulan 

lamanya penulis pun mengalami berbagai hambatan dan keterbatasan, yang mana 

berpengaruh akan hasil penelitian yang didapat secara keseluruhan. Keterbatasan 

itu sendiri antara lain:
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a. Pengujian pada hanya dilakukan pada responden hotel berbintang saja, 

sehingga belum mengetahui hasil uji pada responden hotel non bintang.

b. Keterbatasan dalam pengumpulan data kuisioner dikarenakan banyaknya 

responden yang tidak berkenan mengisi 

c. Terjadinya wabah pandemi covid-19 menyebabkan di tutupnya jalur 

transportasi untuk masuk ke Kota Batam dan seruan stay at home dari 

pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 yang 

mengakibatkan kegiatan pariwisata di Kota Batam lumpuh total, tidak hanya 

terjadi di Kota Batam namun di seluruh Indonesia bahkan dunia 

d. Sulit mencari responden dikarenakan terjadinya wabah pandemic covid-19

yang terjadi diawal bulan Januari 2020

5.3 Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Berikut merupakan rekomendasi yang berasal dari penulis untuk bahan 

pertimbangan dalam penelitian kedepanya:

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada responden hotel non 

bintang agar dapat dilihat perbedaan dari hasil penelitian ini yang dilakukan 

kepada responden hotel berbintang

b. Penelitian selanjutnya dengan objek yang sama diharapkan mengumpulkan 

data kuisioner yang akan diolah lebih dari 112 agar hasil yang didapat lebih 

akurat.
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c. Mencari dan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruh variable 

dependen niat pemesanan online/Online Booking Intention seperti variabel 

Attitude, Subjective norm, Perceived Informations task fit, dan lainya
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