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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  secara deskriptif dan 

verifikatif dapat disimpulkan mengenai E-Commerce dalam 

meningkatkan keputusan pembelian di Travel India Professionals:  

1. Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai penggunaan                         

E-Commerce di Travel India Professionals yang terdiri dari 

Transaction/cost, Interactive Programs, Site Design dan 

Interactivity mendapatkan  penilaian yang tinggi dari  responden. 

Sub variabel atau dimensi yang memiliki penilaian paling tinggi 

dari konsumen Travel India Professionals ialah Interactivity, 

Sedangkan untuk penilaian terendah terdapat pada dimensi 

Incentive Programs. 

2. Gambaran secara umum mengenai keputusan pembelian yang 

terdiri dari dimensi Product Choice, Brand Choice, Dealer 

Choice, Purchase Timing, dan Purchase Amount mendapatkan 

penilaian yang tinggi dari responden. Adapun lima tahapan pada 

keputusan pembelian yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu 

Purchase Amount, sedangkan dimensi yang memperoleh 

penilaian terendah yaitu pada Product Choice. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan teknik analisis 

berganda, menunjukkan bahwa secara keseluruhan (simultan) 

terdapat pengaruh yang signifikan antara E-Commerce yang 

terdiri dari Transaction/cost, Interactive Programs, Site Design 

dan Interactivity terhadap keputusan pembelian di Travel India 

Professionals. Secara parsial, diantara keempat dimensi yang ada 

hanya satu dimensi yang memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian yaitu dimensi Incentive 

Programs. Ketiga dimensi lainnya yaitu Transaction/cost, Site 

Design dan Interactivity tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian di Travel India 

Professionals. 
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5.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, maka penulis memberikan 

beberapa rekomendasi dengan harapan dapat memberikan masukan bagi 

kemajuan Perusahaan Travel India Professionals: 

1. Hasil penelitian dimensi Incentive Programs menunjukan skor 

paling rendah terutama pada tingkat kemenarikan Give-aways yang 

disediakan perusahaan Travel India Professionals dalam aplikasi 

viator. pada Incentive Programs Travel India Professionals, 

Program yang diberikan dengan baik hanya kupon sedangkan give-

aways hanya sebagai program yang disediakan tetapi jarang 

ditawarkan, oleh karena itu, Travel India Professionals perlu 

meningkatkan kreatifitas dengan menambahkan lebih banyak 

program yang bisa menarik perhatian konsumen seperti promo, 

diskon ataupun kompetisi dalam bidang pariwisata.  

2. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel keputusan pembelian di 

Travel India Professionals terdapat sub variabel yang mendapatkan 

nilai terendah adalah Product Choice. Maka dari itu pihak dari 

Travel India Professionals perlu melakukan peningkatan terutama 

pada paket wisata yang ditawarkan harus beragam dan sesuai dengan 

kebutuhan konsumen seperti harga yang ditawarkan, kegiatan dalam 

paket wisata dan tempat yang akan dikunjungi.  

3. Hasil penelitian menyatakan bahwa E-Commerce memiliki 

pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, maka dari itu pihak 

Travel India Professionals diaharapkan dapat terus memperhatikan 

dan meningkatkan minat konsumen untuk melakukan keputusan 

pembelian melalui E-Commerce dengan terus memberikan inovasi 

dan update mengenai seluruh paket wisata sehingga konsumen akan 

tertarik dan tidak mudah bosan. 

4.   Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya di Travel India Professionals 

ialah diharapkan dapat mengangkat teori mengenai Digital 

Marketing Strategy yang dapat meningkatkan minat konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian secara online melalui E-

Commerce yang dikelola oleh Travel India Professionals. Dengan 

berkembangnya kecanggihan teknologi saat ini, tentu dapat 
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memperluas pemasaran Travel India Professionals yang dapat 

diteliti, dikaji dan dibahas di masa yang akan datang. 


