
 

105 
Fahmatiar Dewi Prabawatii, 2016 
PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS PENGGUNA GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM 
SABRE TRAVEL NETWORK INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari pengkajian teori, hasil penelitian dan pengujian regresi yang 

dilaksanakan mengenai pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pengguna 

Global Distribution System Sabre Travel Network Indonesia, survei terhadap 

Travel Agent di Kawasan DKI Jakarta. secara umum mendapatkan penilaian yang 

baik dari konsumen dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Gambaran mengenai kepercayaan dapat dilihat dari dimensi-dimensinya yang 

terdiri dari technology orientation, reputation, dan perceived risk berada pada 

kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan 

kepercayaan travel agent telah berjalan dengan baik. Sub variabel 

kepercayaan yang mendapat perolehan skor yang paling tinggi adalah 

reputation. Penilaian tertinggi diberikan kepada citra Sabre Travel Network 

Indonesia bagi pengguna Global Distribution System (GDS) Sabre, karena 

responden menilai bahwa Sabre Travel Network Indonesia telah 

berpengalaman dalam memberikan pelayanan dan solusi permasalahan sistem 

reservasi bagi travel agent. Terbukti Sabre Travel Network Indonesia 

menguasai pangsa pasar dibidang Global Distribution System, dikarenakan 

hampir 80% travel agent di Indonesia menggunakan GDS Sabre. Sedangkan 

sub variabel yang mendapatkan skor paling rendah adalah technology 

orientation, hal ini dikarenakan responden berharap Sabre Travel Network 

Indonesia kedepannya dapat membuat sistem reservasi yang lebih mudah 

untuk digunakan oleh pelanggan.  

2. Gambaran mengenai loyalitas pengguna Global Distribution System Sabre 

Travel Network Indonesia yang diukur berdasarkan word of mouth 

communication, repurchase intention, price insensitivity, dan complaint 

behavior secara keseluruhan berada pada kategori tingkat tinggi. Artinya 
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penerapan word of mouth communication, repurchase intention, piece 

insensitivity, dan complaint behavior terhadap Sabre Travel Network 

Indonesia telah berjalan dengan baik sehingga akan membentuk loyalitas 

pelanggan yang semakin kuat. Dimensi word of mouth communication 

memiliki nilai yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan 

merasa senang dan puas denga kualitas sistem dan pelayanan yang diberikan 

sehingga pelanggan bersedia merekomendasikan kepada perusahaan lain. 

Sedangkan untuk dimensi yang memiliki nilai terendah adalah complaint 

behavior, hal ini berarti pelanggan akan beralih menggunakan Global 

Distribution System (GDS) perusahaan lain jika terjadi masalah selama proses 

penggunaan sistem. 

3. Gambaran kepercayaan yang dilakukan oleh Sabre Travel Network Indonesia 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pengguna GDS Sabre 

(Travel Agent). Seluruh sub variabel kepercayaan yaitu technology 

orientation, reputation dan perceived risk berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas baik secara simultan maupun parsial. Sub variabel yang memiliki 

pengaruh terbesar adalah reputation. Pengalaman Sabre Travel Network 

Indonesia sebagai perusahaan yang menyediakan layanan dan solusi 

permasalahan sistem pemesanan tiket dan lainnya dalam bidang industri 

penerbangan dan pariwisata selama 21 tahun tidak perlu diragukan lagi. 

Pencapain Sabre Travel Network Indonesia telah memberikan hasil nyata, 

dengan meningkatnya kepercayaan pengguna sistem Sabre lebih dari 80% 

travel agent yang mengoperasikan sistem reservasi di Indonesia. Sabre Travel 

Network Indonesia harus terus menjaga nama baik dan kepercayaan yang 

diberikan oleh pelanggan. 

 

5.2 Rekomendasi 

Rekomendasi penulis untuk meningkatkan loyalitas yang tinggi pada 

pengguna GDS Sabre maka dalam hal ini Sabre Travel Network Indonesia harus 

mempertahankan kepercayaan pelanggan, dengan menjaga dan meningkatkan 
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kualitas sistem dan pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian maka 

penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kepercayaan yang dilakukan oleh Sabre Travel Network 

Indonesia secara menyeluruh berada pada kategori tinggi. Namun sebaiknya 

dilakukan penambahan strategi kepercayaan agar tidak mengalami penurunan, 

seperti pada technology orientation dilakukan penciptaan nilai lebih misalnya, 

sebaiknya sistem reservasi yang digunakan oleh travel agent lebih 

ditingkatkan lagi kualitas pelayanan dan kemudahan dalam penggunaan 

sistem. Dan sebaiknya lebih meningkatkan server agar tidak down ketika 

sistem sedang banyak digunakan oleh karyawan lain. Sehingga pelanggan  

merasa nyaman dan terbantu ketika menggunakan GDS Sabre. 

2. Loyalitas terdiri dari word of mouth communication, repurchase intention, 

price insensitivity, dan complaint behavior berada ada kategori tinggi. Namun, 

indikator complaint behavior memiliki penilaian yang paling rendah. 

Penanganan complaint sebaiknya dapat lebih termanage dengan baik. Apabila 

pelanggan mendapatkan kesulitan selama penggunaan sistem, helpdesk harus 

cepat tanggap untuk membantu permasalahan yang terjadi. Ketika pelanggan 

complaint, pihak Sabre Travel Network Indonesia harus terus menjalin 

hubungan dengan pelanggan tersebut agar tidak beralih menggunaka 

perusahaan GDS lainnya, yaitu dengan menghubungi lewat telepon atau 

mengunjungi langsung perusahaan pelanggan dan menjelaskan kesalahan 

yang terjadi dan tidak akan mengulanginya dikemudian hari. 

3. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan kepercayaan mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap loyalitas. Seluruh faktor kepercayaan 

diantaranya technology orientation, reputation, dan perceived risk  memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas. Penulis menyarankan kepada 

perusahaan Sabre Travel Network Indonesia untuk lebih meningkatkan 

kualitas sistem reservasi dan memperkenalkan sistem reservasi lainnya yang 

dimiliki oleh Sabre Travel Network Indonesia, supaya reputasi Sabre Travel 

Network Indonesia sebagai perusahaan penyedia Global Distribution System 
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tetap baik dimata pelanggan. Hampir seluruh travel agent hanya 

menggunakan sistem reservasi tiket pesawat, dikarenakan kurangnya promosi 

dan informasi tentang sistem reservasi lainnya. Maka dari itu sebaiknya pihak 

Sabre Travel Network Indonesia mensosialisasikan sistem reservasi lainnya 

kepada para pengguna GDS Sabre melalui berkunjung ke travel agent atau 

memberikan training berkala. 

4. Penelitian ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, salah 

satunya yaitu pada teori-teori pendukung pada sub variabel kepercayaan 

dalam mempengaruhi loyalitas masih kurang lengkap, diharapkan pada 

penelitian selanjutnya lebih dikembangkan teori-teori pendukung. Sebagai 

bahan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya di Sabre Travel Network 

Indonesia, para peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas 

mengenai sub variabel lain dari kepercayaan yang lebih cocok menggunakan 

variabel lain yang dapat mempengaruhi bahkan meningkatkan loyalitas. 


