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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil survei yang sudah diolah dan dianalisi, dapat disimpulkan 

bahwa usia yang paling dominan pada penelitian ini ialah responden yang berusia 

21, jenis kelamin yang dominan ialah wanita, aplikasi mobile shopping yang paling 

sering digunakan adalah shopee, serta produk yang paling sering dibeli oleh 

responden adalah pakaian, dan tiga faktor yang paling dominan yang 

mempengaruhi keputusan pembelian online melalui aplikasi mobile shopee adalah 

faktor promo, kemudahan, dan harga dengan persentase 26%, 20%, dan 15% dari 

jumlah frekuensi dan 72%, 54%, dan 40% dari jumlah responden yang diteliti. 

Faktor promo merupakan faktor yang paling dominan dikarenakan shopee 

sering mengadakan promo besar-besaran seperti flashsale dan pada saat hari-hari 

besar tertentu dan hampir setiap produk terdapat potongan harga dan juga gratis 

ongkos kirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor kemudahan juga salah 

satu faktor yang terpenting dikarenakan konsumen akan lebih senang dan merasa 

puas jika melakukan segala sesuatu dengan mudah seperti mudah dalam 

mengakses, mudah dalam proses transaksi dari mimilih produk, membeli, hingga 

sampai pada tujuan. Shopee juga menawarkan produk yang relatif lebih murah 

dibandingan e-commerce yang sejenis dan toko fisik dan shopee memberikan fitur 

yang memungkinkan para pengguna bisa memfilter berdasarkan harga yang 
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termurah jadi konsumen dapat membeli barang sejenis yang termurah. Dari faktor-

faktor tersebutlah yang membuat aplikasi mobile shopee yang paling sering 

digunakan untuk melakukan pembelian secara online. 

Pada saat ini promo dan harga yang murah adalah kunci utama yang 

mempengaruhi keputusan pembelian online, hal tersebutlah yang membuat shopee 

digemari oleh masyarakat karena memiliki promo yang banyak dan harga yang 

relatif lebih murah dibandingkan dengan e-commerce lain pada kelas yang sama 

dan akan mempengaruhi loyalitas pelanggan sehingga berlangganan untuk membeli 

produk dishopee. Kualitas layanan yang diberikan pada setiap e-commerce kepada 

konsumen sudah menjadi standar yang dimiliki seluruh e-commerce  oleh karena 

itulah harga yang paling murah menjadi kunci yang mempengaruhi keputusan 

pembelian online. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat dibagikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk penetili selanjutnya dapat memperbesar lingkup sampel karena 

pada penelitian ini sampelnya hanya warga Kota Semarang yang berusia 

15-24 tahun sehingga peneliti selanjutnya bisa memperluas lingkup 

samplenya yang tidak hanya diKota Semarang  dan di usia 15-24 tahun 

saja dan perbanyak sampel tidak hanya 150 responden saja karena 

semakin banyak responden yang diteliti maka hasil yang didapat akan 

semakin bagus dan akurat 
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2. Untuk peneliti selanjutnya juga dapat melanjutkan penelitian ini, karena 

pada penelitian ini sudah ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian online melalui aplikasi mobile shopee maka 

peneliti selanjutnya bisa meneliti dengan menjadikan penelitiannya 

jenis kualitatif lalu diuji dengan menggunakan uji analisis faktor di 

SPSS. 

3. Untuk pihak shopee dapat mempertahankan kualitasnya dalam hal 

memberikan banyak promo, keamanan, kualitas layanan, kualitas 

informasi, dan terus menjaga keamanan serta kepercayaan dari 

konsumen dan terus berinovasi supaya bisa berkompetitif terhadap 

perkembangan zaman dan dari e-commerce yang sejenis. 

5.3. Keterbatasan penelitian 

pada penelitian ini memiliki keterbatasan seperti berikut : 

1. Teknik penarikan data menggunakan teknik survei yang mana hasil dari 

survei tersebut bisa kurang mendalam walaupun sudah mencapai tujuan 

sang peneliti, akan tetapi akan lebih baik jika teknik mengambil data 

dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

2. Jumlah sampel yang hanya 150 responden dan lingkup sampel hanya 

warga Kota Semarang yang berusia 15-24 tahun. 

3. Responden yang berusia 15-17 tahun rata-rata tidak mau menjawab 

pertanyaan dengan mendetail dan rinci. 

 


