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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis paparkan dan hasil 

penelitian dengan data yang telah terkumpul mengenai Hubungan kualitas 

pelayanan, kualitas website, dan kepercayaan konsumen dengan niat beli ulang 

pada Online Shop Hijabprincess maka pada tahap terakhir dari penulisan skripsi 

ini penulis menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penulisan 

skripsi ini. 

1. Tanggapan konsumen terhadap kualitas pelayanan pada Online Shop 

Hijabprincess memiliki nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4.20 dan 

berada pada interval 3.41 – 4.21 yang dapat dikatakan baik. Hal ini 

menunjukan bahwa kualitas pelayanan menjadi perhatian penting bagi 

Online Shop Hijabprincess. 

2. Tanggapan konsumen terhadap kualitas website pada Online Shop 

Hijabprincess memiliki nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4.21 dan 

berada pada interval 3.41 – 4.21 yang dapat dikatakan baik. Hal ini 

menunjukan bahwa kualitas website menjadi perhatian penting bagi 

Online Shop Hijabprincess. 

3. Tanggapan konsumen terhadap kepercayaan konsumen pada Online 

Shop Hijabprincess memiliki nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4.36 

dan berada pada interval 4.22 – 5.00 yang dapat dikatakan sangat baik. 

Hal ini menunjukan bahwa kepercayaan konsumen menjadi perhatian 

sangat penting bagi Online Shop Hijabprincess. 

4. Pernyataan konsumen terhadap niat beli ulang pada Online Shop 

Hijabprincess memiliki nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4.35 dan 

berada pada interval 4.22 – 5.00 yang dapat dikatakan sangat baik. Hal 

ini menunjukan bahwa konsumen online shop Hijabprincess 

mempunyai niat beli ulang yang sangat tinggi dengan online Shop 

Hijabprincess. 



90 
 

 
 

5. Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang positif dengan niat beli 

ulang pada Online Shop Hijabprincess berdasarkan hasil perhitungan 

korelasi Rank Spearman, maka diperoleh nilai rs sebesar 0.641. karena 

nilai rs berada pada interval 0.60 - 0.799 maka hubungan antara 

kualitas pelayanan dengan niat beli ulang pada Online Shop 

Hijabprincess dapat dikatakan kuat. Besarnya kontribusi kualitas 

pelayanan terhadap niat beli ulang pada Online shop Hijabprincess 

berdasarkan uji koefisien determinasi sebesar 41.69% dan sisanya 

58.91% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Berdasarkan hasil pengolahan 

data, dapat dinyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki 

tingkat signifikansi sebesar 0.000. Uji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah Ho : β =  0 bila p-value < 0.05 yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Artinya bahwa, terdapat hubungan yang positif antara 

kualitas pelayanan dengan niat beli ulang pada online shop 

Hijabprincess. 

6. Kualitas website memiliki hubungan yang positif dengan niat beli 

ulang pada Online Shop Hijabprincess berdasarkan hasil perhitungan 

korelasi Rank Spearman, maka diperoleh nilai rs sebesar 0.677. karena 

nilai rs berada pada interval 0.60 - 0.799 maka hubungan antara 

kualitas website dengan niat beli ulang pada Online Shop 

Hijabprincess dapat dikatakan kuat. Besarnya kontribusi kualitas 

website terhadap niat beli ulang pada Online shop Hijabprincess 

berdasarkan uji koefisien determinasi sebesar 45.83% dan sisanya 

54.17% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Berdasarkan hasil pengolahan 

data, dapat dinyatakan bahwa variabel kualitas website memiliki 

tingkat signifikansi sebesar 0.000 Uji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah Ho : β =  0 bila p-value < 0.05 yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Artinya bahwa, terdapat hubungan yang positif antara 

kualitas website dengan niat beli ulang pada online shop Hijabprincess. 

7. Kepercayaan konsumen memiliki hubungan yang positif dengan niat 

beli ulang pada Online Shop Hijabprincess berdasarkan hasil 
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perhitungan korelasi Rank Spearman, maka diperoleh nilai rs sebesar 

0.603. karena nilai rs berada pada interval 0.60 - 0.799 maka hubungan 

antara kepercayaan konsumen dengan niat beli ulang pada Online Shop 

Hijabprincess dapat dikatakan kuat. Besarnya kontribusi kepercayaan 

konsumen terhadap niat beli ulang konsumen pada Online shop 

Hijabprincess berdasarkan uji koefisien determinasi sebesar 36.36% 

dan sisanya 63.64% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Berdasarkan hasil 

pengolahan data, dapat dinyatakan bahwa variabel kepercayaan 

konsumen memiliki tingkat signifikasin sebesar 0.000 Uji hipotesis 

dalam penelitian ini adalah Ho : β =  0 bila p-value < 0.05 yang berarti 

H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa, terdapat hubungan yang 

positif antara kepercayaan konsumen dengan niat beli ulang pada 

online shop Hijabprincess. 

 

5.2 Saran 

1. Dari aspek kualitas pelayanan sebaiknya Online Shop Hijabprincess 

meningkatkan lagi kemampuan karyawan serta standar baku dalam 

melayani konsumen. Meskipun secara umum kualitas pelayanan 

Online Shop Hijabprincess sudah dinilai baik oleh konsumen, namun 

berdasarkan jawaban kuesioner yang diterima masih ada beberapa 

konsumen yang merasa karyawan Online Shop Hijabprincess tidak 

mampu menyelesaikan masalah dengan baik setelah terjadinya 

pembelian. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pelayanan yang 

tidak merata yang diberikan oleh karyawan Online Shop Hijabprincess 

atau kurangnya keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam 

penyelesaian masalah. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan kembali 

kepada karyawan dan pembuatan prosedur pelayanan yang baku serta 

komitmen dari karyawan untuk menjalankan prosedur tersebut secara 

merata ke seluruh konsumen Online Shop Hijabprincess. Hal yang 

sebaiknya dipertahankan dalam kualitas pelayanan ini adalah 
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keamanan dalam bertransaksi secara online di Online Shop 

Hijabprincess. 

2. Dari aspek kualitas website sebaiknya Online Shop Hijabprincess 

memperbaiki tampilan dari website instagram @hijabprincess. 

Meskipun secara garis besar kualitas website Online Shop 

Hijabprincess sudah dinilai baik oleh konsumen. Namun, dari segi 

tampilan instagram sebaiknya dibuat lebih menarik agar konsumen 

merasa senang untuk terus berkunjung ke website instagram 

@Hijabprincess. Hal yang sebaiknya dipertahankan oleh Online Shop 

Hijabprincess adalah kemudahan konsumen dalam mencari informasi 

kontak person yang harus dihubungi ketika akan melakukan 

pemesanan. 

3. Dari aspek kepercayaan konsumen sebaiknya Online Shop 

Hijabprincess meninjau ulang tentang penetapan harga. Meskipun 

secara garis besar kepercayaan konsumen pada Online Shop 

Hijabprincess sudah dinilai baik oleh konsumen. Namun, masih ada 

beberapa konsumen yang tidak setuju dengan penetapan harga oleh 

online shop Hijabprincess dengan kualitas produk yang ditawarkan. 

Oleh karena itu, Online shop Hijabprincess perlu melakukan evaluasi 

kembali dengan penetapan harga yang lebih sesuai dengan kualitas 

produk yang ditawarkan. Hal yang sebaiknya dipertahankan oleh 

online shop Hijabprincess dalam hal kepercayaan konsumen adalah 

kejujuran dalam melakukan setiap transaksi.  

4. Berdasarkan fenomena yang diteliti pada penelitian ini, yaitu data 

penjualan pada Online Shop Hijabprincess yang berfluktuasi sepanjang 

tahun 2013 dan jumlah konsumen yang melakukan pembelian ulang 

hanya berkisar pada angka 12% yang mengindikasikan belum baiknya 

tingkat beli ulang pada Online Shop Hijabprincess. Penulis lalu 

melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan  

antara kualitas pelayanan, kualitas website, dan kepercayaan konsumen 

dengan niat beli ulang pada Online Shop Hijabprincess. Oleh karena 
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itu, penulis menyarankan kepada Online Shop Hijabprincess agar lebih 

memperhatikan lagi tentang kualitas pelayanan, kualitas website, serta 

kepercayaan konsumen pada Online Shop Hijabprincess, hal ini 

dimaksudkan agar tingkat beli ulang konsumen Online Shop 

Hijabprincess menjadi lebih baik. 

5. Masukan kepada pelaku online Shop di Seluruh Indonesia agar 

memiliki lembaga atau wadah khusus yang berisi sekumpulan 

pengusaha khusus online shop. Saat ini sudah ada lembaga 

perkumpulan pengusaha muda saja. Namun, sebaiknya terdapat 

spesialisasi dalam bidang pengusaha muda online shop. Spesialisasi 

tersebut dapat berada di bawah payung yang sama dengan 

perkumpulan pengusaha muda Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar 

adanya lembaga hukum yang menjamin baik dan benar jalannya 

transaksi online di Indonesia sehingga masyarakat dapat merasa aman 

dalam melakukan transaksi online dan diharapkan dengan adanya 

lembaga tersebut para pelaku online shop bisa melakukan sosialisai 

kepada masyarakat tentang kegiatan online shop dan kelebihan serta 

keamanan dalam bertransaksi online. Hal ini dikarenakan suksesnya 

sebuah onlie shop akan dipengaruhi oleh baiknya penerimaan 

masyarakat secara keseluruhan terhadap online shop itu sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 




