
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian 

dan pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian mahasiswa Fakultas Ekonomi 

angkatan 2013 dan angkatan 2014 reguler Universitas 

Wahid Hasyim. Hal ini dibuktikan dengn t hitung lebih 

besar dari t tabel yaitu  t hitung 5.371 > t tabel 1.65704 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho di 

tolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa secara 

parsial H1 yang menyatakan bahwa kepercayaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian hal ini dapat disimpulkan setiap terjadi kenaikan 

1 skor untuk kepercayaan akan diikuti terjadi kenaikan 

keputusan pembelian sebesar 0.396.  .  

2. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk fashion melali media online 

shop mahasiswa Fakultas Ekonomi angkatan 2013 dan 

angkatan 2014 reguler Universitas Wahid Hasyim, karena t 

hitung lebih besar dari t tabel yaitu t hitung 3.634 > t tabel 

1.65704 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka 

Ho di tolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan secara 
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parsial H1 yang menyatakan bahwa harga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Pengaruh positif tersebut terlihat dari  nilai koefisien 

kepercayaan sebesar 0.287. 

3. Kepercayaan dan Harga secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian Berdasarkan Nilai 

Koefisien determinasi tabel Model Summary diketahui nilai  

R Square sebesar 0,386. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Pengaruh kepercayaan dan Harga terhadap Keputusan 

Pembelian secara simultan  adalah 38,6%. sedangkan sisanya 

61,4% dipengaruhi dengan variabel yang lain diluar penelitian 

ini seperti kualitas produk, promosi dan pengaruh aplikasi 

networking, citra merek, dan lain-lain. 

5.2      Saran  

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan 

kesimpulan diatas adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Implikasi Manajerial 

1. Kepercayaan 

Dari penyebaran kuisoner didapat indikator yang masih 

rendah yaitu Tingkat Pelayanan dengan rata-rata indeks 

sebesar 5.07% pelayaan kepada konsumen penjualan 

berbasis teknologi e-commers (elektronik komersil) masih 

terdapat kekurangan  terhadap tingkat pelayanan yang 

diberikan perusahaan. Perusahaan fashion yang menjual 
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produk di e-commers, online shop agar meningkatkan segi 

pelayanan untuk mendongkrak penjualan produk. 

2. Harga 

 Dari penyebaran kuisoner didapat indikator yang masih 

rendah yaitu Daftar Harga dengan skor rata-rata indeks 

sebesar 5,14%.  Perusahaan fashion yang menjual produk di 

e-commers, online shop dalam menampilkan  daftar harga 

dengan jelas dapat dipahami calon pembeli dan sesuain 

dengan kualitas barang yang dijual. 

5.2.2 Saran untuk Peneliti Mendatang 

1. Untuk peneliti dimasa mendatang, dianjurkan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, 

seperti analisis produk, promosi dan pengaruh aplikasi 

networking terhadap keputusan pembelian media online di 

e-commers. 

2. Bagi peneliti dimasa mendatang disarankan untuk 

memperluas atau mencari ruang lingkup yang berbeda pada 

penelitiannya, populasi sampel yang digunakan lebih 

banyak lagi dibanding penelitian ini, karena semakin 

banyak lagi sampel yang digunakan maka akan 

memberikan gambaran yang spesifik pada hasil penelitian. 

3. Bagi peneliti mendatang disarankan untuk 

memperluas penelitian tentang pemasaran media online 

shop melalui teknologi informasi internet  yang semakin 
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berkembang, untuk mempermudah dalam menjual produk 

kepada masyarakat melalui website,aplikasi android  dan 

aplikasi internet lainya. 


