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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1.  Perceived delivery efficiency memiliki pengaruh positif terhadap e-satisfaction 

dengan nilai t-value sebesar 2.72. Hal ini menunjukan bahwa website 

Berrybenka telah memproses dan mengirimkan pesanan konsumen secara 

cepat, memberi informasi ter-up to date mengenai status pesanan konsumen 

yang dapat dilihat kapan saja, dan telah mengirim pesanan konsumen sesuai 

dengan waktu yang telah dijanjikan 

2. Website design tidak memiliki pengaruh terhadap e-satisfaction dengan nilai t-

value sebesar 0.40. Hal ini menunjukan bahwa tampilan website yang menarik, 

kenyamanan dalam mengakses website, kemudahan dalam mencari informasi 

yang dibutuhkan dalam website, serta rapihnya tampilan website bukan 

merupakan faktor utama penentu kepuasan konsumen. Hal ini disebabkan 

karena konsumen lebih berfokus pada faktor keamanan website serta tingginya 

tingkat interaktif pada website seperti contohnya seberapa cepat online retailer 

dalam merespons atau menjawab pesan konsumen. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Byamba dan Chang (2012) yang menyatakan bahwa website design 

tidak memiliki pengaruh pada e-satisfaction. 
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3. Website design tidak memiliki pengaruh e-trust dengan nilai t-value sebesar 

1.42. Hal ini menunjukan bahwa tampilan website yang menarik, kenyamanan 

dalam mengakses website, kemudahan dalam mencari informasi yang 

dibutuhkan dalam website, serta rapihnya tampilan website bukan merupakan 

faktor utama penentu kepercayaan konsumen. Hal ini disebabkan karena setiap 

website e-commerce fashion memiliki daya tarik dan keunikan nya masing-

masing. Sedangkan daya tarik dan keunikan yang ditampilkan pada website 

tidak berpengaruh dalam menambah atau mengurangi e-trust. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Karimov et al., (2011) yang menyatakan bahwa website 

design tidak memiliki pengaruh yang siginfikan terhadap e-trust. 

4. Perceived online security memiliki pengaruh positif terhadap e-trust dengan 

nilai t-value sebesar 2.14. Hal ini menunjukan bahwa website Berrybenka 

memiliki mekanisme pembayaran online yang aman, memiliki sistem 

keamanan yang baik untuk melindungi transaksi konsumen, memiliki fitur 

keamanan yang memadai, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

permasalahan mengenai tindak kejahatan pada proses pembelian.  

5. Perceived online privacy memiliki pengaruh positif terhadap e-trust dengan 

nilai t-value sebesar 1.78. Hal ini menunjukan bahwa website Berrybenka dapat 

menjaga data pribadi konsumen dengan aman, tidak akan menggunakan 

informasi pribadi konsumen untuk tujuan lain, telah membuat upaya untuk 

menjaga informasi pribadi konsumen dari pihak yang tidak berwenang, serta 

melindungi informasi keuangan konsumen. 
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6. E-satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap e-trust dengan nilai t-value 

sebesar 2.74. Hal ini menunjukan bahwa website Berrybenka telah memberikan 

pengalaman berbelanja dan layanan online yang sesuai dengan harapan 

konsumen, menyediakan informasi konten website yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, dan telah memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan 

harapan konsumen. 

7. E-satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap e-loyalty dengan nilai t-value 

sebesar 2.40. Hal ini menunjukan bahwa website Berrybenka merupakan 

website pilihan pertama konsumen ketika konsumen perlu melakukan 

pembelian produk fashion, menjadi website pilihan konsumen dalam 

pembelanjaan produk fashion selanjutnya, konsumen jarang untuk 

mempertimbangkan website e-commerce fashion yang lain selain Berrybenka 

untuk berbelanja produk fashion, dan menjadi website pilihan konsumen dalam 

berbelanja produk fashion dibandingkan berbelanja di website e-commerce 

fashion lainnya 

8. E-trust memiliki pengaruh positif terhadap e-loyalty dengan nilai t-value 

sebesar 2.13. Hal ini menunjukan bahwa website Berrybenka merupakan 

website yang terpercaya dikarenakan konsumen telah bersedia untuk 

memberikan informasi mengenai data pribadi konsumen yang bersifat pribadi 

kepada website Berrybenka, konsumen percaya bahwa Berrybenka merupakan 

website e-commerce yang aman dalam kegiatan transaksi, dan berdasarkan 

pengalaman sebelumnya, konsumen merasa bahwa website Berrybenka 

merupakan website yang terpercaya, serta konsumen menilai bahwa website 
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Berrybenka telah menyediakan informasi produk yang benar sesuai dengan 

yang ditawarkan pada website. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi e-loyalty pada website Berrybenka. Diantaranya adalah perceived 

delivery efficiency, perceived online security, perceived online privacy, e-trust, dan e-

satisfaction. Oleh karena itu terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan 

sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dari website Berrybenka, yaitu : 

1. Konsumen cenderung akan merasa puas apabila proses pemesanan dan 

pengiriman dilakukan dengan cepat. Hal ini dapat diwujudkan oleh website 

Berrybenka dengan cara menjalin kerjasama yang kuat dengan perusahaan 

logistik lokal dengan menyediakan pilihan pengiriman cepat atau express 

delivery. Selain itu konsumen juga akan merasa puas jika perusahaan selalu 

memberikan informasi yang up to date mengenai status pengiriman. Hal yang 

dapat diwujudkan oleh website Berrybenka adalah dengan memberikan 

informasi atau keterangan pengiriman yang lebih lengkap serta memberikan 

pesan kepada konsumen mengenai kedatangan barang yang dipesan.   

2. Dalam berbelanja online, factor perceived online security serta perceived online 

privacy menjadi factor yang sangat penting dalam membentuk e-loyalty 

konsumen. Maka dari itu, hal yang dapat ditingkatkan dari kedua factor tersebut 

adalah dengan cara membuat campaign – campaign yang bertujuan untuk 
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memberi informasi kepada konsumen bahwa penggunaan kartu kredit untuk 

berbelanja di website Berrybenka merupakan hal yang mudah dan aman. Hal 

selanjutnya adalah dengan memunculkan jendela pop-up mengenai jaminan 

sistem sekuritas website yang sudah tersertifikasi oleh lembaga resmi pada saat 

konsumen ingin memasukan nomor kartu kredit beserta informasi penting 

lainnya terkait dengan kartu kredit. Selain itu website Berrybenka dapat 

membuat two way authenticator dengan mengirimkan pesan berupa sms 

ataupun e-mail yang berisi tentang code verification yang bertujuan untuk 

menambah lapisan keamanan account dan untuk memastikan keaslian 

pengguna account.  

3. E-trust merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam membentuk e-

loyalty. E-trust atau Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan 

konsumen mengenai aman nya kegiatan transaksi pada website dan kebenaran 

akan informasi produk yang ditampilkan pada website. Hal yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan e-trust adalah dengan mencantumkan logo 

sertifikasi system keamanan website yang didapatkan dari lembaga resmi dan 

juga membuat bagian ulasan atau review product dan penilaian pada halaman 

produk. 

4. Untuk meningkatkan e-satisfaction konsumen terhadap e-loyalty website 

Berrybenka. Penting bagi perusahaan untuk menciptakan pengalaman belanja 

yang menyenangkan bagi konsumen. Pengalaman berbelanja yang 

menyenangkan dapat membuat konsumen tertarik untuk melakukan repurchase 

kembali dimasa mendatang. Hal yang dapat dilakukan oleh website Berrybenka 
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dalam meningkatkan e-satisfaction pelanggan adalah dengan menambah fitur 

yang bermanfaat bagi pengunjung website seperti contohnya fitur Fit Assistant 

Size untuk kategori produk sepatu. Selanjutnya, membuat kategori pakaian 

yang sesuai dengan ciri khas konsumen sehingga memudahkan konsumen 

dalam mencari apa yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan diri mereka. 

Selain itu dengan membuat kuis interaktif seputar fashion yang dapat 

dihubungkan dengan kepribadian atau preference konsumen. Lalu fitur lainnya 

yang dapat ditambahkan oleh website adalah fitur video preview pakaian yang 

diperagakan secara langsung oleh model sehingga calon konsumen dapat 

melihat pakaian yang akan dibeli dengan sangat jelas. 

 

5.2.2  Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Dikarenakan penelitian ini jauh dari kata sempurna maka terdapat beberapa 

saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Diantaranya : 

1. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan variabel-variabel yang 

sesuai dengan jurnal utama yaitu Chou (2015). Variabel tersebut adalah 

perceived delivery efficiency, website design, perceived online security, 

perceived online privacy, e-satisfaction, dan e-trust yang dapat mempengaruhi 

e-loyalty. Saran peneliti bagi penelitian selanjutnya adalah peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat mengukur e-loyalty dari 

sisi produk. Seperti contohnya variabel product quality atau product variation 

serta variabel price value. 
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2. Dikarenakan Berrybenka memiliki 2 macam platform belanja online yaitu 

website dan juga mobile application, peneliti menyarankan agar penelitian 

selanjutnya dapat mengadakan penelitian yang membahas tentang mobile 

application Berrybenka dan behavioural intention konsumen terhadap mobile 

application tersebut. 
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