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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan Structural Equation 

Model pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan :  

1. Kepuasan berpengaruh signifikan terhadap komitmen. Dengan demikian 

hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa kepuasan berpengaruh signifikan 

terhadap komitmen diterima. 

2. Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap komitmen. Dengan demikian 

hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh 

signifikan terhadap komitmen diterima. 

3. Komitmen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Dengan demikian 

hipotesis tiga (H3) yang menyatakan bahwa komitmen berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas diterima. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

  Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan anatara lain : 

1. Peneliti mengalami kesulitan ketika penyebaran kuesioner melalui hard copy. 

Hal ini di sebabkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh 

pengguna jasa layanan online shop KASKUS diseluruh Indonesia. Sehingga 

penyebaran kuesioner yang menggunakan hard copy hanya sedikit dan yang 

paling banyak penyebaran kuesioner melalui online. 
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2. Dalam penyebaran kuesioner hard copy yang hanya mendapatkan 7 responden, 

peneliti mengalami kesulitan dalam menyebarkannya. Ini dikarenakan 

responden yang disebut kaskuser hanya berkumpul pada acara tertentu saja.  

3. Pada awal penyebaran kuesioner online responden kurang antusias. Ini 

dikarenakan peneliti tidak memberikan imbalan kepada responden dalam 

mengisi kuesioner. Setelah peneliti memberikan imbalan berupa undian pulsa 

kepada responden yang mengisi kuesioner, barulah responden banyak yang 

berantusias mengisi kuesioner online ini. 

 

5.3  Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan baik penelitian terdahulu 

ataupun penelitian saat ini, maka peneliti memberikan saran yang mungkin dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran-saran yang diberikan 

peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya antara lain : 

5.3.1 Saran bagi KASKUS 

Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan pihak KASKUS untuk 

meningkatkan kepuasan, kepercayaan, komitmen dan loyalitas pelanggan. Hal ini 

dapat dikaitkan dalam rangka meminimalkan penipuan jual beli yang sekarang ini 

semakin marak. Sehingga para pelanggan atau yang disebut KASKUSER tetap 

loyal menggunakan KASKUS ini dalam media jual beli. Karena tidak menutup 

kemungkinan semakin pesatnya perkembangan jaman khususnya media internet 

semua kegiatan manusia akan menggunakan internet khsusunya dalam berniaga 

atau jual beli. Sistem rekening bersama dan COD (Cash on Demand) harus 
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digunakan dalam setiap transaksi jual beli karena dapat meminimalkan penipuan 

sehingga pelanggan dapat merasa aman dalam transaksinya. 

5.3.2 Saran bagi penelitian yang akan datang 

Peneliti selanjutnya diharapkan dalam penyeberan kuesioner tidak hanya 

melalui online tetapi melalui hard copy juga, sehingga data yang di dapatkan lebih 

banyak dan berfariasi walaupun biaya yang dibutuhkan lebih mahal. Jumlah 

responden yang diteliti hanya terbatas sebanyak 136 responden sehingga 

gambaran tentang online shop KASKUS yang diterima masih terbatas, saran bagi 

peneliti yang akan datang jumlah responden lebih di perbanyak lagi sehingga 

lebih dapat mempresentasikan populasi.  

Dalam pernyataan K6 dan KN9 hampir sama, sehingga dalam pembuatan 

kuesioner selanjutnya perlu lebih hati-hati sehingga tidak menimbulkan 

kebingungan responden saat membacanya. Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat mengkaji ulang penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya dengan 

menggunakan variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap loyalitas 

sehingga diharapkan penelitian selanjutnya akan lebih baik dan diharapkan 

peneliti selanjutnya menggunakan sampel yang lebih besar sehingga dapat 

menggambarkan populasi yang sebenarnya. Dalam penyebaran kuisoner melalui 

online agar responden berminat untuk mengisi kuesioner kita, sebaiknya diberi 

bonus atau hadiah yang diundi secara acak. 
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