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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil mengenai analisis faktor terbentuk enam (6) faktor yang 

dapat menentukan faktor pembelian kacamata pada TokoLoe, yaitu faktor 

deskripsi produk yang jelas dan variasi produk, faktor potongan harga dan 

iklan yang muncul di instagram, faktor admin yang ramah dan pelayanan 

yang cepat, faktor model yang mengenakan kacamata dan gambar yang 

ditampilkan jelas, faktor dapat memesan lensa sesuai yang dibutuhkan dan 

kualitas sesuai harga, dan faktor gratis ongkir dan berbagai jenis jasa 

pengiriman. Dari enam (6) faktor yang terbentuk terdapat delapan belas 

(18) variabel yang dapat mempengaruhi faktor pembelian kacamata pada 

TokoLoe, yaitu adanya deskripsi yang jelas, variasi produk beragam, 

selalu megeluarkan model kacamata terbaru, proses pembayaran mudah, 

adanya potongan harga, adanya iklan yang muncul di instagram, adanya 

testimoni dari pembeli sebelumnya, adanya pengikut yang banyak di 

instagram, admin yang ramah, pelayanan yang cepat, puas akan pembelian 

sebelumnya, adanya model yang mengenakan kacamata, gambar yang 

ditampilkan jelas, gambar produk menarik, dapat memesan lensa sesuai 

yang dibutuhkan, kualitas yang di dapat sesuai dengan harga yang di 
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bayarkan, gratis ongkir melalui Shopee, dan terdapat berbagai jenis 

pengiriman. 

2. Berdasarkan hasil analisis faktor paling dominan yang dapat 

mempengaruhi pembelian kacamata pada TokoLoe yaitu faktor deskripsi 

produk yang jelas dan variasi produk yang terdiri dari empat (4) variabel 

yaitu adanya deskripsi produk yang jelas, variasi produk beragam, selalu 

mengeluarkan kacamata model terbaru dan proses pembayaran mudah. 

5.2 Saran 

Adapun saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pengusaha Online 

Bagi pengusaha online dalam memulai bisnis kacamata secara 

online disarankan memperhatikan faktor yang berpengaruh 

terhadap pembelian kacamata secara online. Faktor yang 

berpengaruh terhadap pembelian kacamata secara online terdiri 

dari beberapa aspek yaitu deskripsi produk yang jelas, variasi 

produk, selalu mengeluarkan kacamata model terbaru dan  proses 

pembayaran yang mudah ,beberapa faktor yang harus di perhatikan 

oleh pengusaha online seperti berikut : 

 Faktor Deskripsi Produk dan Variasi Produk 

Bagi pengusaha online perlu untuk memperhatikan faktor 

utama tersebut yang mencakup beberapa aspek dari deskripsi 

produk yang jelas dengan memberikan penjelasan tentang 

spesifikasi pada produk yang dijual. Variasi produk dapat 
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dilakukan dengan memberikan produk yang bervariasi dengan 

berbagai macam model, selalu mengeluarkan model kacamata 

terbaru dan untuk memudahkan para konsumen pengusaha 

online harus mempermudah proses pembayaran dengan cara 

transfer. 

 Faktor Potongan Harga dan Iklan 

Pengusaha online juga perlu memperhatikan faktor potongan 

harga dan iklan dengan sering memberikan potongan harga, 

menambah intensitas iklan yang muncul di instagram, 

memperlihatkan testimoni dari pembeli sebelumnya dan 

banyaknya pengikut di instagram tersebut. 

 Faktor Keramahan Respon dan Kecepatan 

Pengusaha online juga perlu memilih admin yang ramah untuk 

melayani konsumen, melakukan pelayanan yang cepat dalam 

melayani konsumen dan memberikan rasa puas konsumen 

terhadap pembelian yang telah dilakukan sebelumnya. 

 Faktor Model dan Gambar 

Pengusaha online juga perlu menyediakan adanya model yang 

mengenakan kacamata, memberikan tampilan gambar yang 

sangat jelas dan membuat tampilan gambar semenarik mungkin 

untuk dapat menarik perhatian para konsumen. 
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 Faktor pemesanan dan kualitas 

Pengusaha online harus melayani permintaan pelanggan seperti 

dapat memesan lensa sesuai yang di butuhkan dan dari segi 

kualitas pengusaha online harus memberikan kualitas sesuai 

dengan harga yang di bayarkan oleh pelanggan. 

 Faktor Pengiriman dan Gratis Ongkir 

Pengusaha online perlu menyediakan akun Shopee agar 

konsumen tidak perlu membayar biaya pengiriman dan perlu 

disediakannya berbagai jenis jasa pengiriman barang untuk 

memudahkan para konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




