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BAB 6 

PENUTUP 

6.01. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada warga RW I Kelurahan 

Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Perumahan Tanahmas, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara intensitas 

penggunaan aplikasi e-commerce dengan online shopping. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan aplikasi e-commerce warga RW I 

Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Perumahan Tanahmas, 

semakin tinggi pula perilaku online shopping yang dimiliki subjek dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,693 atau sebesar 69,3%. 

2. Variabel intensitas penggunaan aplikasi e-commerce memberikan 

sumbangan efektif sebesar 48% terhadap perilaku online shopping. 

6.02. Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian yang telah dilkukan 

yaitu: 

1. Bagi pembeli 

Iklan yang ditawarkan produsen dengan menggunakan gambar-gambar 

barang dapat memengaruhi perilaku konsumen untuk membeli barang tersebut. 

Dianjurkan untuk para konsumen agar konsuen dapat menggunakan waktu dan 

aplikasi e-commerce dengan bijak, agar konsumen tidak terpengaruh dan 

membelit barang yang ditawarkan konsumen melalui gambar-gambar barang 

yang ditawarkan produsen. 

2. Bagi penjual 
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Produsen dapat menggunakan aplikasi e-commerce untuk menawarkan 

barang yang hendak dijualnya. Karena cara tersebut telah terbukti dalam 

penelitian ini dapat meningkatkan dan memengaruhi konsumen-konsumen untuk 

membeli barang-barang yang diiklankan melalui aplikasi e-commerce. Semakin 

sering produsen mengiklankan barangnya maka konsumen semakin sering pula 

melihat barang tersebut sehingga terpengaruhi dengan iklan kemudian membeli 

barang tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

3.01. Peneliti selanjutnya yang tertarik dalam tema penelitian ini diharapkan 

dapat meninjau kembali kekurangan dalam penelitian ini, memperhatikan faktor-

faktor lain yang dapat memengaruhi variabel intensitas penggunaan aplikasi e-

commere, maupun online shopping. Diharapkan juga peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait tema penelitian ini dengan 

mengkaitkan atau mengganti salah satu aspek atau faktor seperti umur, jenis 

kelamin, barang-barang yang sering dibeli, dan sebagainya. Penelitian lebih 

lanjut dapat menjadi variasi serta menambah informasi baik terkait tema 

penelitian ini ataupun referensi ilmu psikologi 

3.02. Memperhatikan teknis penelitian seperti pembuatan skala, memilih 

populasi, teknik sampling, dan pada saat pengambilan data penelitian, sehingga 

lebih meminimalisir faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil penelitian. 

 


