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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan mengenai pengaruh fashion involvement dan emosi positif 

terhadap impulse buying. Selain itu terdapat juga saran yang di sajikan terkait 

hasil dari penelitian yang telah dibahas pada bab 1 hingga bab 4.  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap anggota Hijabers 

Community Bandung mengenai pengaruh keterlibatan fesyen dan emosi positif 

terhadap impulse buying behavior, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran keterlibatan fesyen dalam persepsi anggota Hijabers 

Community Bandung pada penilitian ini berada pada kategori sedang 

karena berdasarkan skor kriteria pada garis kontinum. Indikator yang 

terdapat dalam variabel keterlibatan fesyen pada penilitian ini yaitu 

sebagai berikut, disimpulkan berdasarkan kontribusi tertinggi dan terendah 

menurut responden: 

a. Indikator persepsi orang dan mencoba terlebih dahulu merupakan 

indikator yang berkontribusi paling tinggi terhadap variabel 

keterlibatan fesyen dengan memperoleh skor rata-rata terbesar. Hal ini 

dikarenakan kepercayaan pada orang-orang yang berada di sekitar 

individu tersebut untuk dapat mempengaruhi untuk mengikuti persepsi 

orang-orang disekitar mereka. 

b. Indikator berbeda dari yang lain merupakan indikator yang 

berkontribusi paling rendah terhadap variabel keterlibatan fesyen 

karena memiliki skor rata-rata terkecil. Hal tersebut disebabkan 

karena responden lebih menyukai model dengan pakaian yang umum. 

2. Gambaran emosi positif yang dinilai oleh konsumen berada pada kategori 

sedang. Hal ini berdasarkan skor kriteria pada garis kontinum berada pada 

kategori sedang. Indikator yang terdapat dalam variabel emosi positif pada 

penilitian ini yaitu sebagai berikut, disimpulkan berdasarkan kontribusi 

tertinggi dan terendah menurut responden: 
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a. Indikator kepuasan merupakan indikator yang berkontribusi paling 

tinggi terhadap variabel emosi positif karena memiliki skor rata-rata 

terbesar.   

b. Indikator rasa senang merupakan indikator yang berkontribusi paling 

rendah terhadap variabel minat beli karena memiliki skor rata-rata 

terkecil.  

3. Pada penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian secara parsial 

dari hubungan tiap variabel X terhadap variabel Y yaitu variabel keterlibatan 

fesyen dan emosi positif terhadap impulse buying behavior. Berdasarkan hasil 

perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya menunjukan 

interpretasi nilai koefisien pada pembahasan sebelumnya menunjukan bahwa 

keterlibatan fesyen merupakan variabel yang berpengaruh terhadap impulse 

buying behavior. Sedangkan variabel emosi positif tidak berpengaruh terhadap 

impulse buying behavior. Temuan ini menjelaskan bahwa seberapa kuat emosi 

positif konsumen terhadap produk fesyen tidak mempengaruhi perilaku 

impulse buying konsumen pada produk fesyen. 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan pada point sebelumnya, untuk 

mencapai maksud dan tujuan peningkatan penerapan keterlibatan fesyen, emosi 

positif dan impulse buying behavior, maka penulis memberikan beberapa saran 

yang dapat dijadikan masukan bagi pihak peritel atau pemasar dalam penjualan. 

1. Setiap gerai produk fesyen maupun pusat perbelanjaan diharapkan memiliki 

strategi yang tepat dalam membidik faktor emosi positif, misalnya dengan 

pergantian tata-letak toko pakaian secara berkala, harga yang sesuai dengan 

kualitas sehingga mampu memenuhi suasana hati yang dimiliki konsumen, 

dengan memberikan potongan harga agar konsumen termotivasi untuk 

membeli, dan dengan layanan yang baik sehingga menambah nilai positif bagi 

konsumen. 

2. Faktor emosi positif dapat dimanfaatkan oleh pemasar untuk mengembangkan 

kreativitas dalam melakukan segala aktivitas sehingga dapat bersaing dalam 

dunia bisnis yang semakin komplek. Pemasar dapat menciptakan situasi 
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pembelian khusunya di dalam toko pakaian dengan memberikan kenyamanan 

berbelanja bagi konsumen, sehingga pengalaman konsumen dalam berbelanja 

dapat digunakan kembali untukmelakukan pmebelian ulang terhadap produk 

dan jasa yang ditawarkan. 

3. Pelaku ritel harus memberikan perhatian pada kondisi emosional positif 

konsumen karena hal ini dapat memicu perilaku pembelian impulsif, juga 

pelaku ritel terus menerus mendorong pembelian impulsif yang dilakukan oleh 

konsumen dan juga mendorong terjadinya emosi positif melalui desain toko, 

display produk, desain kemasan dan penjualan. 

4. Penelitian yang selanjutnya, mungkin diharapkan dapat meneliti faktor lain 

yang dapat mempengaruhi impulse buying behavior. Faktor lainnya yang 

dapat dijadikan variabel solusi seperti shopping lifestyle yang tidak diteliti 

pada penelitian ini. 


