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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai niat melakukan pemesanan secara online dilakukan

untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat tersebut. Faktor-faktor 

yang di tetapkan dalam penelitian ini ialah perilaku, ulasan online serta kualitas 

aplikasi. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan dengan perkembangan zaman saat 

ini, dimana seluruh kegiatan dapat dilakukan melalui gawai dengan bantuan 

aplikasi yang mendukung. Perilaku serta ulasan online dianggap sebagai faktor 

yang sangat mampu mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan 

pemesanan hotel. Penelitian dilakukan untuk membuktikan dugaan tersebut, 

dengan cara mengumpulkan data menggunakan kuesioner yang disebarkan. 

Kuesioner tersebut disebarkan melalui sosial media seperti Whatsapp, Line, dan 

Instagram. Data yang telah diperoleh dari penyebaran kuesioner tersebut, 

kemudian diolah dengan menggunakan beberapa pengujian untuk memperoleh 

hasil data yang baik. Pengujian pertama dilakukan untuk memerika kualitas data, 

dimana terdapat uji outlier, uji validitas dan uji reabilitas. Data-data yang telah 

lulus uji tersebut akan digunakan sebagai data utama yang akan diolah dalam uji 

regresi linear berganda, yang meliputi uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Pada 

pengujian tersebut dapat diperoleh pembukitan mengenai hipotesa-hipotesa yang 

ditentukan di awal penelitian.

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukan adanya hubungan yang 

signifikan secara simultan atau secara bersamaan antara variabel perilaku, ulasan 

online dan kualitas aplikasi yang berperan sebagai variabel independen terhadap 

niat melakukan pemesanan hotel secara online. Hasil tersbut juga sesuai dengan 

penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data-data sekunder yang 

mendukung hasil dari penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa niat melakukan pemesana secara online dapat dipengaruhi 

oleh perilaku seorang individu terhadap suatu hal, ulasan online yang diterima 

sebelum melakukan pemesanan serta kualitas dari aplikasi yang akan digunakan.
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5.2 Keterbatasan

Proses dalam melakukan penelitian tidak terlepas dari permasalahan ataupun 

keterbatasan-keterbatasan yang dijumpai, mulai dari perumusahan masalah hingga 

kepada analisa data pengujian. Salah satu keterbatasan yang dijumpai ialah 

menentukan faktor yang mampu mempengaruhi niat melakukan pemesanan secara 

online. Hal tersebut menjadi keterbatasan karena banyaknya variabel yang mampu 

mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan pemesanan, sehingga sulit 

menentukan variabel yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan seseorang 

dalam melakukan pemesanana secara online. Seiring berjalannya proses penelitian 

didapati bahwa salah satu variabel merupakan variabel yang masih dapat 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya, variabel tersebut ialah variabel 

perilaku. Keterbatasan lain yang dijumpai penulis ialah kurang terpusatnya 

aplikasi ataupun hotel yang diteliti, sehingga hasil penelitian terbilang bias dan 

belum tentu dapat diterapkan atau menjadi bahan pertimbangan untuk aplikasi-

aplikasi maupun hotel-hotel yang ada.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan atau disarankan kepada peneliti yang 

akan melakukan penelitian selanjutnya ialah menjadikan variabel perilaku sebagai 

variabel intervening yang dipengaruhi oleh kualitas dari aplikasi dan ulasan 

online. Serta menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi niat

untuk melakukan pemesanan secara online diantaranya ialah kegunaann yang 

dirasakan, nilai kegunaan, kepercayaan dan keamanan. Rekomendasi lain yang 

dapat diberikan adalah penelitian yang diharuskan lebih baik apabila difokuskan 

kepada satu hotel atau klasifikasi hotel tertentu, seperti hotel bintang 4 pada suatu 

daerah, agar hasil dari penelitian lebih jelas dan terarah. Penelitian juga dapat 

dilakukan terhadap aplikasi-aplikasi tertentu untuk melihat seberapa banyak 

masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut dalam melakukan pemesanan 

hotel secara online.

Muhamad Suhendi. Analisa Pengaruh Perilaku, Komunikasi, Ulasan Online Serta Kualitas Dari Aplikasi Terhadap Niat Melakukan 
Pemesanan Hotel di Batam. 
UIB Repository©2020 




