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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Ditengah maraknya persaingan perusahaan e-commerce, salah satu yang 

dilakukan Shopee adalah dengan meningkatkan keputusan pembelian konsumen 

karena semakin tinggi jumlah keputusan pembelian maka Shopee akan semakin 

mampu bersaing dengan perusahaan e-commerce lainnya. Untuk itu, Shopee 

memunculkan inovasi – inovasi baru salah satunya dengan menyediakan metode 

pembayaran COD. Shopee memanfaatkan iklan dengan berbagai macam media 

salah satunya televisi untuk menyebarluaskan informasi – informasi kepada 

khalayak ramai.  

Berdasarkan kajian teori serta analisis data yang telah dilakukan, maka 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan antara variabel iklan Shopee Cash on Delivery terhadap 

keputusan pembelian yang dilihat melalui uji korelasi Pearson Product 

Moment dengan skor koefisien korelasi sebesar 0,747. 

2.  Iklan Shopee Cash on Delivery memberi pengaruh terhadap keputusan 

pembelian melalui hasil uji regresi linear sederhana, didapatkan nilai 

koefisien sebesar 0,774. 

3. Melalui uji koefisien determinasi, diketahui iklan Shopee Cash on Delivery 

(X) mempengaruhi keputusan pembelian (Y) sebesar 55,8%. 
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 Hasil dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang sudah disebutkan 

pada BAB I, yaitu terdapat pengaruh iklan Shopee Cash on Delivery terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Kota Semarang. Hal ini terlihat dari uji T yang 

memberikan hasil t hitung sebesar 11,130 > t tabel 1,987 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.  

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa aspek “penggunaan 

kata pada iklan Shopee Cash on Delivery di televisi menarik” memberikan 

pengaruh yang cukup tinggi terhadap keputusan pembelian konsumen di Kota 

Semarang. Hal tersebut ditunjukan dalam kuisioner bahwa tercatat 67 responden 

dengan persentase sebanyak 67% memberikan jawaban sangat setuju yang 

menghasilkan rata – rata skor sebesar 3,66. 

Sedangkan aspek yang paling rendah pengaruhnya terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Kota Semarang yaitu model iklan Shopee Cash on 

Delivery. Hal tersebut juga ditunjukan melalui rata – rata skor sebesar 3,23. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Melalui tanggapan responden penelitian, diketahui bahwa pertanyaan ke 

lima dari dimensi format pesan mengenai model iklan Shopee Cash on 

Delivery di televisi menunjukkan nilai terendah di antara pertanyaan 

variabel X lainnya. Hal tersebut didukung dengan adanya enam responden 

yang memilih jawaban tidak setuju. Oleh karena itu, diharapkan pihak 
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Shopee lebih memperhatikan pemilihan model iklan dengan kemampuan 

yang lebih baik lagi. Pernyataan ini dikuatkan dengan pendapat ahli yang 

telah dijabarkan pada sub bab pembahasan.62 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih banyak variabel 

independent yang mana dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel 

independent yaitu Iklan Shopee Cash on Delivery yang ditayangkan melalui 

televisi, sehingga dapat melihat lebih luas mengenai aspek – aspek lain yang 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
62 Hal. 59. 


