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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara penonton khayalan 

(imaginary audience) dengan pembelian impulsif produk fashion pada remaja di Kota 

Bandung dengan metode penelitian korelasional pada 403 sampel remaja berusia 18 

hingga 21 tahun di Kota Bandung, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan antara penonton khayalan (imaginary audience) dengan 

pembelian impulsif terhadap fashion pada remaja di Kota Bandung dengan 

tingkat korelasi yang rendah senilai 0.327. Hal ini menunjukkan bahwa 

penonton khayalan (imaginary audience) tidak hanya satu-satunya faktor 

penyebab munculnya pembelian impulsif terhadap fashion pada remaja di 

Kota Bandung.  Hal tersebut sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh 

Verplanken dan Herabadi (2001) bahwa faktor penyebab pembelian impulsif 

diantaranya tampilan toko yang menarik, kepribadian individu, pengaruh 

lingkungan serta kondisi mood individu. 

 

B. Saran 

Saran ditujukan kepada remaja dan penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Bagi Remaja 

Bagi remaja yang memiliki tingkat pembelian impulsif yang tinggi 

diharapkan dapat melakukan pembelian fashion secara cerdas dan bijak 

serta dapat membedakan mana yang tidak dibutuhkan dengan yang lebih 

dibutuhkan sehingga dapat menurunkan kecenderungan untuk 

melakukan pembelian yang impulsif. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan terlebih dahulu membuat daftar prioritas produk fashion yang 
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dibutuhkan dan dapat mengontrol diri untuk tidak membeli produk 

fashion yang tidak terlalu dibutuhkan. 

 

 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Mengambil tempat pengambilan sampel di kota lainnya agar dapat 

melakukan perbandingan dengan hasil dari penelitian ini sehingga 

dapat mengetahui perbandingan remaja di kota mana yang memiliki 

tingkat pembelian impulsif yang lebih rendah atau lebih tinggi serta 

dapat melihat tingkatan penonton khayalan (imaginary audience) 

secara lebih general. 

b. Dalam penelitian ini, jumlah responden yang didapatkan tidak 

merata di setiap daerah di Kota Bandung sehingga disarankan pada 

peneliti selanjutnya untuk menggunakan teknik sampling yang 

berbeda sehingga proporsi responden dapat terbagi dengan seimbang 

antara responden perempuan dengan responden laki-laki serta 

menyertakan keterangan daerah tempat tinggal responden agar dapat 

memastikan bahwa kuesioner penelitian tersebar secara merata. 

c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

mengenai tingkatan pembelian impulsif pada produk atau barang 

secara luas sehingga tidak hanya melihat pembelian impulsif 

terhadap fashion saja. 

d. Pemilihan rentang usia untuk sampel penelitian yang berbeda 

sehingga tidak hanya melihat penonton khayalan (imaginary 

audience) atau pembelian impulsif pada rentang usia remaja. 

Misalnya peneliti dapat mengambil rentang usia dewasa awal 
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mengingat pada rentang usia dewasa awal sudah mulai memasuki 

dunia kerja dan mendapatkan penghasilan sendiri.  

e. Disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan teknik 

pendekatan kualitatif agar dapat menggali dinamika penonton 

khayalan (imaginary audience) dan juga menggali dinamika 

pembelian impulsif pada individu yang mengalaminya. 

 


