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BAB V 

PENUTUP 

  

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi 

preferensi pelanggan dalam menggunakan situs e-commerce segmentasi B2C dan 

C2C di Kota Semarang dengan menggunakan model kesuksesan sistem teknologi 

informasi milik Delone dan Mclean. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :  

 

GAMBAR 5. 1  Alur Hipotesis diterima 

 

 

 

 

 

 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis, terdapat lima hipotesis yang berpengaruh dan 

tiga hipotesis tidak berpengaruh. 

2. Hipotesis yang tidak berpengaruh dalam penelitian ini adalah pengaruh kualitas 

informasi terhadap kepuasan pengguna, kualitas layanan terhadap kepuasan 

pengguna, dan kualitas sistem terhadap penggunaan. 
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3. Hipotesis yang berpengaruh terhadap penelitian ini adalah pengaruh kualitas 

sistem terhadap kepuasan pengguna, kualitas informasi terhadap penggunaan, 

kualitas layanan terhadap penggunaan, penggunaan terhadap kepuasan 

pengguna, dan kepuasan pengguna terhadap penggunaan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas informasi dan kualitas 

layanan, maka semakin tinggi pula niat pengguna untuk menggunakan situs e-

commerce. Setelah menggunakan situs, pengguna akan mengukur atau 

menimbang apakah dengan menggunakan situs tersebut dapat menimbulkan 

rasa puas atau tidak. Selain penggunaan, tingkat kualitas sistem yang baik juga 

ikut meningkatkan kepuasan pengguna. Tingkat kepuasan pengguna yang 

tinggi, nantinya dapat memicu terjadinya penggunaan berkelanjutan serta 

mengurangi perpindahan pengguna ke situs e-commerce lain.   

4. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan dan kualitas layanan situs e-commerce 

segmentasi B2C dan C2C, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

Sehingga, kondisi yang terjadi saat ini adalah keduanya saling beriringan. 

Apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun kedepan tetap dalam kondisi seperti 

ini, maka keduanya tetap tidak ada perbedaan. Akan tetapi apabila dilihat dari 

kepuasan pengguna, maka situs e-commerce segmentasi B2C dan segmentasi 

C2C memiliki perbedaan yang signifikan. Dimana tingkat kepuasan pengguna 

situs e-commerce segmentasi B2C dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan 

segmentasi C2C. Selain itu jika dikaitkan dengan hasil hipotesis sebelumnya, 

dimana penggunaan dan kepuasan pengguna saling mempengaruhi, maka 

kemungkinan yang dapat terjadi pada jangka waktu sepuluh tahun yang akan 
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datang adalah penggunaan situs e-commerce segmentasi B2C lebih tinggi 

dibandingkan dengan segmentasi C2C. Hasil tersebut juga menunjukkan 

bahwa kualitas informasi dan kualitas sistem memiliki perbedaan yang 

signifikan antara situs e-commerce segmentasi B2C dan segmentasi C2C, 

dimana situs e-commerce segmentasi B2C lebih baik dibandingkan dengan 

segmentasi C2C.  

 

5.2 Saran  

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis kepada penyedia 

layanan dan penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian ini : 

1. Saran atau implikasi praktis 

Saran atau implikasi praktis yang dapat diberikan penulis kepada penyedia 

layanan adalah dengan lebih meningkatkan kualitas informasi, kualitas 

layanan, dan kualitas sistem yang disediakan. Hal ini dikarenakan ketiga hal 

tersebut secara sama-sama diperlukan untuk meningkatkan kepuasan dan 

penggunaan pelanggan. 

2. Saran atau implikasi penelitian 

Saran atau implikasi penelitian yang dapat diberikan penulis kepada pihak yang 

akan melakukan penelitian selanjutnya adalah dengan meningkatkan 

penyebaran kuesioner yang lebih merata sehingga dapat menghasilkan 

penelitian yang lebih baik. Selain itu, diperlukan adanya indikator tambahan 

yang membahas mengenai kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang 

dijual oleh penyedia layanan (situs e-commerce). Dimana indikator harus 
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mengulas bagaimana penyedia layanan memperlakukan barang atau jasa yang 

dijualnya, dari awal pengemasan sampai diterima oleh pelanggan serta kualitas 

dari barang atau jasa itu sendiri.  
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