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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka 

dapat ditarik suatu kesimpulan untuk hasil penelitian ini secara keseluruhan, yaitu: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari organizational reputation 

terhadap e-satisfaction pada konsumen Blibli. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari organizational reputation 

terhadap e-trust pada konsumen Blibli. 

3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari organizational 

reputation terhadap e-loyalty pada konsumen Blibli. 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari e-satisfaction terhadap e-

loyalty pada konsumen Blibli. 

5. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari e-trust terhadap e-loyalty pada 

konsumen Blibli. 

5.2. Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis merupakan implikasi dari suatu penelitian terhadap kajian 

teoritis atau dunia keilmuan, adapun hasil implikasi teoritis pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 5.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

Hipotesis 
Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian Saat 

Ini 

H1: Organizational Reputation berpengaruh positif 

terhadap E-Satisfaction 
Diterima Diterima 

H2: Organizational Reputation berpengaruh positif 

terhadap E-Trust 
Diterima Diterima 

H3: Organizational Reputation berpengaruh positif 

terhadap E-Loyalty 
Ditolak Ditolak 

H4: E-Satisfaction berpengaruh positif terhadap E-

Loyalty 
Ditolak Diterima 

H5: E-Trust berpengaruh positif terhadap E-Loyalty Ditolak Diterima 

Sumber: Penelitian Terdahulu 

 Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sadeghi et al. (2018) 

ditemukan bahwa e-satisfaction tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap e-loyalty, namun dalam penelitian ini ditemukan hasil yang berbeda yaitu 

adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari e-satisfaction terhadap e-loyalty. 

Selain itu ditemukan juga pada penelitian terdahulu bahwa e-trust tidak memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap e-loyalty, sedangkan penelitian ini 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari e-trust 

terhadap e-loyalty. Oleh karena itu secara keseluruhan hasil penelitian ini berhasil 

mengkonfirmasi penelitian terdahulu yang dilakukan Sadeghi et al. (2018) khususnya 

untuk H1-3, namun juga memberikan hasil yang berbeda untuk H4-5. 

5.3. Implikasi Manajerial 

Implikasi manajerial dari penelitian ini menemukan bahwa dalam variabel 

organizational reputation Blibli di mata konsumen saat ini berada dalam kondisi 

yang masih kurang baik, terutama dalam indikator reputasi secara umum dan reputasi 

mengenai kejujuran perusahaan. Konsumen menyatakan bahwa Blibli memiliki 
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reputasi sebagai suatu e-commerce yang memiliki variasi atau pilihan produk yang 

sedikit serta memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan e-commerce lainnya, hal 

tersebut menyebabkan konsumen menjadi skeptis terhadap reputasi Blibli secara 

umum dan kejujurannya. Oleh karena itu Blibli disarankan untuk meningkatkan 

reputasinya terutama dalam melakukan kebijakan pemberian harga dan diskon, 

sehingga dapat merubah persepsi dari konsumen bahwa Blibli menjual produk yang 

berharga mahal, selain itu Blibli juga harus memperbanyak variasi produknya karena 

salah satu permasalan lain yang dihadapi oleh Blibli di mata konsumen adalah 

sedikitnya variasi produk yang dijual di Blibli. 

Pada variabel e-trust, ditemukan bahwa konsumen memiliki kepercayaan 

yang rendah terhadap Blibli, terutama dalam indikator kepercayaan dalam melakukan 

pre-order dan kepercayaan terhadap promo atau diskon dari Blibli. Rendahnya 

kepercayaan tersebut menyebabkan konsumen menjadi enggan untuk menggunakan 

Blibli meskipun Blibli menawarkan berbagai macam promo atau diskon, dan 

konsumen lebih memilih untuk menggunakan promo atau diskon yang ditawarkan 

oleh e-commerce lainnya. Promo atau diskon merupakan salah satu saran yang sering 

digunakan oleh perusahaan untuk menarik perhatian dari konsumen sekaligus 

membangun kepercayaan konsumen, namun disisi lain pemberian promo atau diskon 

yang tidak menguntungkan atau jujur (meningkatkan harga jual produk sebelum 

diskon, menerapkan syarat yang merepotkan, atau nilai diskon tidak sesuai dengan 

yang dijanjikan) akan ditanggapi secara negatif oleh konsumen dan menimbulkan 
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efek yang berkebalikan, yaitu menurunkan kepercayaan dari konsumen terhadap 

kejujuran dari perusahaan. 

Pada variabel e-satisfaction, ditemukan bahwa konsumen merasa tidak puas 

ketika mereka berbelanja di Blibli, ketidakpuasan tersebut terutama disebabkan oleh 

pengelaman berbelanja mereka yang tidak baik dan kepuasan mereka secara umum 

ketika menggunakan Blibli untuk berbelanja. Ketidakpuasan dari konsumen tersebut 

memiliki implikasi yang luas terhadap Blibli, karena konsumen yang merasa tidak 

puas akan lebih mungkin untuk beralih menggunakan e-commerce lain yang dirasa 

memiliki kemampuan untuk memuaskan mereka lebih baik dari Blibli. Oleh karena 

itu untuk meningkatkan e-satisfaction dari konsumennya, Blibli harus 

mengidentifikasi keluhan dari konsumen dan berusaha untuk mengatasi keluhan 

tersebut. 

Pada variabel e-loyalty, ditemukan bahwa konsumen memiliki loyalitas yang 

rendah terhadap Blibli yang disebabkan oleh keengganan dari konsumen untuk 

membeli kebutuhan mereka sehari-hari di Blibli dan pandangan dari konsumen 

tersebut bahwa Blibli bukanlah situs terfavorit mereka untuk membeli produk yang 

mereka inginkan. Loyalitas yang rendah dari konsumen tersebut menyebabkan 

sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk menggunakan e-commerce lainnya 

untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Loyalitas tersebut sebagian besar 

disebabkan oleh tidak puasnya konsumen terhadap produk atau layanan yang 

diberikan oleh Blibli, sehingga Blibli harus berusaha untuk meningkatkan kualitas 

dari produk atau layanan mereka untuk meningkatkan loyalitas dari konsumennya. 
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Secara keseluruhan konsumen yang ada didalam penelitian ini memandang 

Blibli dengan kurang baik, terutama dalam hal organizational reputation, e-trust, dan 

e-satisfaction yang kemudian menyebabkan e-loyalty mereka menjadi rendah. 

Loyalitas yang rendah menunjukkan ketidakmampuan Blibli dalam mempertahankan 

konsumen untuk terus menggunakan produknya, sehingga Blibli saat ini harus 

melakukan upaya yang nyata untuk berubah agar dapat memperbaiki pandangan atau 

pengalaman negatif dari konsumen tersebut supaya terbentuk suatu kepuasan yang 

memupuk loyalitas dari konsumennya terhadap Blibli. 

5.4. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dalam penyusunananya menghadapi beberapa keterbatasan 

penelitian, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap responden yang berdomisili di daerah 

Jabodetabek untuk mengatasi keterbatasan waktu yang ada, sehingga secara luas 

penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasikan seluruh 

konsumen yang ada di Indonesia. 

2. Penelitian ini menggunakan indikator yang bersumber dari penelitian oleh 

Sadeghi et al. (2018) dimana terdapat beberapa indikator yang dipandang kurang 

tepat dalam mengukur variabel induknya terutama untuk indikator didalam E-

Satisfaction dan E-Trust. 

3. Beberapa variabel memiliki indikator yang sedikit sehingga pengukuran variabel 

tersebut hanya memenuhi batas minimum saja dan kurang mendalam. 
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4. Pengumpulan data dilakukan secara online karena adanya pandemi Covid-19 

sehingga interaksi dari peneliti terhadap responden sangat minim dan peneliti 

tidak dapat memastikan bahwa responden benar-benar memahami setiap 

pernyataan secara keseluruhan. 

 

5.5. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Peneliti menyarankan agar para peneliti selanjutnya memperluas jangkauan 

responden diluar Jabodetabek agar mendapatkan hasil yang lebih umum dan dapat 

digeneralisasikan secara lebih baik. 

2. Peneliti menyarankan untuk menambahkan indikator didalam variabel penelitian 

yang ada untuk mendapatkan pengukuran dan gambaran yang lebih luas 

mengenai masing-masing variabel tersebut. 

3. Peneliti menyarankan untuk menambahk variabel lain yang dapat menjadi 

antesenden atau determinan dari e-loyalty konsumen Blibli disamping 

organizational reputation, e-trust, dan e-satisfaction. 

  


