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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil survey yang sudah diolah dan dianalisis, dapat 

disimpulkan bahwa usia yang paling dominan pada penelitian ini adalah 

responden yang berusia 22 tahun, jenis kelamin dominan adalah pria, 

aplikasi mobile shopping yang paling sering digunakan adalah blibli, serta 

produk yang paling sering dibeli oleh responden adalah pakaian. Tiga faktor 

paling dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian online melalui 

aplikasi mobile blibli adalah faktor keamanan, harga, dan kemudahan yang 

masing – masing memiliki persentase 16.2%, 15.6%, dan 13.8%, dan dari 

jumlah frekuensi 16, 15, dan 22 dari jumlah responden yang diwawancarai. 

Faktor keamanan yang paling dominan karena  blibli sangat terjamin 

keamanannya yang memiliki sistem  (Security Socket Layer) berkualitas 

yang tidak mudah untuk diretas oleh siapapun. Faktor harga juga menjadi 

salah satu faktor penting dikarenakan harga di blibli beberapa lebih murah 

dibandingkan dengan online shopping lain, yang pastinya responden akan 

tertarik oleh harga yang lebih murah. Blibli juga menawarkan voucher 

belanja yang menarik yang dapat memberikan konsumen kepuasan dalam 

belanja. Dari faktor – faktor tersebut yang membuat aplikasi mobile blibli 

paling sering digunakan untuk melakukan pembelian secara online. 
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5.2 Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas jumlah lingkup sampel 

sehingga dapat memperoleh hasil yang dapat digeneralisasi, karena 

pada penelitian ini hanya menggunakan 30 responden yang berusia 18 – 

35 tahun di Kota Semarang. 

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini, 

karena pada penelitian ini sudah didapatkan faktor – faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian online melalui aplikasi mobile 

blibli maka peneliti selanjutnya bisa meneliti dengan menjadikan 

penelitiannya jenis kuantitatif lalu diuji dengan menggunakan uji 

analisis faktor di SPSS. 

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dari sisi penjual 

atau seller, karena peneliti hanya mengambil dari sisi responden. 

4. Untuk pihak blibli dapat mempertahankan dan meningkatkan dalam hal 

keamanan, kualitas layanan, promo, serta menjaga kepercayaan dari 

konsumen dan terus berinovasi agar dapat berkompetitif terhadap 

perkembangan zaman dan dari e-commerce yang sejenis. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini memiiki keterbatasan seperti berikut : 

1. Jumlah sampel hanya 30 responden dan ruang lingkupnya terbatas yaitu 

masyarakat di Kota Semarang dengan kriteria 18 – 35 tahun, sehingga 

belum cukup untuk digeneralisasi. 
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2. Beberapa responden tidak menjawab pertanyaan dengan rinci dan 

detail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


