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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

  Banyak remaja khususnya kalangan mahasiswa saat ini yang secara tidak sadar 

melakukan pembelian impulsif. Perilaku impulsif ini dapat berakibat buruk bagi remaja 

karena dapat terus mengakar menjadi gaya hidup bagi remaja. Tentu saja gaya hidup ini 

harus didukung dengan kekuatan finansial yang memadai. Mahasiswa adalah fase 

peralihan dari remaja menuju dewasa, dimana pada fase ini seharusnya seseorang mulai 

mengatur kemandirian finansial. 

  Dari hasil riset yang telah dilakukan, sifat gengsi merupakan hal yang 

melatarbelakangi sebagian besar mahasiswa melakukan pembelian impulsif, selain dari 

rasa keingintahuan yang tinggi, godaan diskon, dan pengaruh teman sebayanya. 

Kebanyakan mahasiswa menghabiskan uang mereka untuk mengikuti trend terutama 

pada hal makanan dan minuman. Dalam kasus ini, faktor penyebab utama remaja 

melakukan pembelian impulsif adalah sifat gengsi yang tinggi. Namun jika dari faktor 

diri sendiri memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak mengikuti gengsi dan menahan 

keinginan untuk impulsif, maka remaja tersebut akan mampu mengatur keuangannya 

sehingga memiliki kemandirian finansial dan tidak impulsif. 

  Remaja merupakan masa dimana mereka memiliki keingintahuan yang tinggi, 

mudah tertarik dengan sesuatu yang menarik perhatian mereka, dan senang 

bereksperimen mencoba hal baru. Dengan kondisi psikologis yang seperti itu, maka 

kampanye sosial ini dibuat dengan menggunakan pendekatan dengan kepribadian 

mereka. Dari judul, cara penyampaian dan gaya desain hingga bahasa yang digunakan 

dalam penyampaian bertujuan untuk memberi kedekatan kepada target agar remaja 

mudah untuk menerima pesan dalam kampanye ini. 

  Dengan adanya kampanye ini diharapkan remaja dapat memiliki kesadaran 

untuk mengurangi perilaku impulsif sehingga remaja mampu mengatur keuangan 

mereka dan menjadi mandiri secara finansial. 
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5.2. Saran 

 Melalui kampanye sosial ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi 

remaja khususnya kalangan mahasiswa Kota Semarang untuk dapat mengesampingkan 

gengsi dan mampu mengontrol keinginan mereka dan tidak mengikuti keinginan 

pembelian impulsif sehingga dapat menjadi remaja yang memiliki kemandirian 

finansial yaitu kemampuan untuk mengelola keuangan agar dikemudian hari mampu 

mengelola diri sendiri dan memiliki masa depan yang cerah. 

 Selain itu kampanye ini diharapkan juga dapat berjalan di kota-kota lainnya yang 

dimana sebagian besar remaja melakukan pembelian impulsif, sehingga kampanye ini 

dapat memberikan dampak positif yang luas di Indonesia.  


