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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis 

kelompok referensi, keluarga serta peran dan status dalam membentuk keputusan 

belanja online pada pengguna Lazada di Kota Sukabumi, maka dapat diambil 

suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status merupakan 

sebagian faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara online yang 

dilakukan oleh pengguna Lazada di Kota Sukabumi. Hal tersebut di buktikan 

bahwa nilai koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 29,1% yang 

berarti ketiga variabel tersebut mampu menggambarkan dan memiliki 

kontribusi pada keputusan pembelian online pengguna Lazada di Kota 

Sukabumi, meskipun sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian. 

2. Kelompok referensi merupakan salah satu faktor yang paling kuat 

memperngaruhi perilaku konsumen, khususnya dalam penelitian ini yakni 

dalam membentuk keputusan pembelian secara online. Hasil analisis uji t 

kelompok referensi (X1) terhadap keputusan pembelian secara online 

menunjukan bahwa nilai t hitung yang diperoleh lebih besar daripada nilai t 

tabel. Maka kelompok referensi memiliki pengaruhi yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian online pada pengguna Lazada di Kota Sukabumi. 
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3. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling dekat dengan konsumen. 

Hasil analisis uji t keluarga (X2) terhadap keputusan pembelian online 

menunjukan bahwa nilai t hitung yang diperoleh lebih kecil daripada nilai t 

tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keluaga (X2) tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian online pada pengguna Lazada di Kota 

Sukabumi. 

4. Peran dan status yang melekat pada seseorang dapat mempengaruhi kebiasaan 

dan pola hidup orang tersebut. Pada penelitian ini peran dan status di uji 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian secara online. Hasil uji t peran 

dan status (X3) terhadap keputusan pembelian online menunjukan bahwa nilai 

t hitung yag diperoleh lebih besar daripada nilai t tabel. Namun berada pada 

pengaruh negative sehingga peran dan status dapat berpengaruh negative 

terhadap keputusan pembelian online pada pengguna Lazada di Kota 

Sukabumi 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, selanjutnya peneliti akan 

mengemukakan saran-saran sebagai masukan sebagai berikut kepada: 

5.2.1 Peneliti Selanjutnya 

Dalam Hasil Penelitian ini dirasa belum maksimal dan masih banyak 

kekurangan dalam hal penulisan maupun penyajian data. Berikut ini saran kepada 

peneliti selanjutnya: 
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1. Penggunaan dan penjabaran terhadap teori yang lebih mendalam untuk 

variabel kelompok referensi, keluarga, peran dan status serta keputusan 

pembelian. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperhatikan faktor-faktor atau 

penyebab lain dari keputusan pembelian secara online.  

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mampu memperluas subyek 

terhadap keputusan pembelian online agar mampu menyajikan pemahaman 

terhadap teori yang digunakan. 

4.2.2 Perusahaan 

Adapun untuk saran-saran terhadap perusahaan yang dapat peneliti 

kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Faktor sosial menjadi salah satu penyebab terjadinya proses keputusan 

pembelian secara online khususnya pada pengguna Lazada di Kota 

Sukabumi, diharapkan pihak Lazada dapat terus fokus untuk membangun 

perusahaan dengan transaksi yang baik dan nyaman sehingga konsumen akan 

terus melakukan pembelian dan tentu saja akan mempengaruhi lingkungan 

sosial lainnya agar melakukan pembelian yang sama. 

2. Lazada dapat terus mengembangkan produk-produk yang dapat menarik 

minat pembelian keluarga sehingga dapat terus mempengaruhi terhadap 

keputusan pembelian yang dilakukan secara online. 

 


