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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian Pengaruh Terpaan Iklan Promo Gratis Ongkos 

Kirim Shopee Terhadap Perilaku Konsumtif Remaja (Studi Deskriptif Korelasional 

Pada Followers Akun Twitter @ShopeeID), dapat ditarik kesimpulan bahwa :  

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh 

terpaan iklan yang terdiri atas frekuensi, durasi, dan atensi terhadap perilaku 

konsumtif tidak terlalu besar dengan persentase 40,4%. Sedangkan sisanya  

59,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian 

ini. Sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternative diterima. 

2. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh sub 

variabel frekuensi (X1) dengan perilaku konsumtif (Y) termasuk dalam kategori 

sedang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan berdasarkan hasil dari 

uji hipotesis dikatakan  adanya hubungan signifikan antara frekuensi dengan 

perilaku konsumtif. Sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternative 

diterima. 

3. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh sub 

variabel durasi (X2) dengan perilaku konsumtif (Y) termasuk dalam kategori 

sedang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan berdasarkan hasil dari 

uji hipotesis dikatakan tidak adanya hubungan signifikan antara durasi dengan 

perilaku konsumtif. Sehingga hipotesis nol diterima dan hipotesis alternative 

ditolak. 

4. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh sub 

variabel atensi (X3) dengan perilaku konsumtif (Y) termasuk dalam kategori 

tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan berdasarkan hasil dari 

uji hipotesis dikatakan adanya hubungan signifikan antara durasi dengan 

perilaku konsumtif. Sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternative 

diterima. 
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5.2 Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan  sebelumnya, dapat terlihat bahwa 

pengaruh terpaan iklan promo gratis ongkos kirim Shopee terhadap perilaku 

konsumtif remaja memiliki tingkat kategori yang cukup. Hasil dari penelitian ini 

bisa diimplikasikan baik secara teori maupun praktis. Berikut penjelasannya. 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

1. Peneliti memperkuat teori yang memaparkan bahwa terpaan (exposure) 

menimbulkan isi atau makna iklan. Khalayak dapat menerima kesan 

tersebut melalui terpaan iklannya dengan cara mendengar dan melihat 

informasi yang disajikan. 

2. Peneliti memperkuat teori yang memaparkan bahwa iklan mempengaruhi 

komponen perilaku dan kognitif konsumen. Namun dalam membuat 

pijatan iklan yang lebih efektif, perlu menggunakan taktik yang 

memengaruhi persepsi konsumen sehinggga mengubah perilaku konsumen  

3. Peneliti memperkuat teori yang memaparkan bahwa iklan mempengaruhi 

pelanggan melalui aspek kognitif. Kognisi terkait dengan fakta bahwa 

seseorang mempersepsikan informasi yang diiklankan melalui indera, 

persepsi, perhatian, memori, alasan, bahasa, dll . 

4. Peneliti memperkuat penelitian teori yang memaparkan bahwa iklan 

adalah upaya yang sangat disengaja untuk menyisipkan makna ke dalam 

suatu produk. Namun proses ini tergantung pada konsumen, karena 

konsumen inilah yang merupakan agen terakhir dari proses tersebut. 

5.2.2 Implikasi Praktis 

1. Secara keseluruhan terpaan iklan promo gratis ongkos kirim berpengaruh 

secara positif terhadap perilaku konsumtif remaja dengan persentase 

40,4%. Hal ini menunjukkan bahwa iklan promo gratis ongkos cukup 

efektif dalam membuat konsumen tertarik untuk mengonsumsi.  

2. Adanya pengaruh signifikan antara sub variabel X1 yaitu frekuensi terpaan 

iklan terhadap perilaku konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

semakin tinggi frekuensi atau semakin sering terpapar iklan promo gratis 

ongkos kirim Shopee maka semakin tinggi pula tingkat konsumtif remaja. 
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3. Tidak adanya pengaruh signifikan antara sub variabel X2 yaitu durasi 

terpaan iklan terhadap perilaku konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa 

jika terjadi peningkatan dalam lamanya mengonsumsi iklan promo gratis 

ongkos kirim Shopee, tidak menimbulkan perilaku konsumtif pada remaja. 

4. Adanya pengaruh signifikan antara sub variabel X3 yaitu atensi terpaan 

iklan terhadap perilaku konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

semakin tinggi pemahaman isi pesan iklan atau kefokusan terhadap iklan 

promo gratis ongkos kirim Shopee maka semakin tinggi pula tingkat 

konsumtif remaja. 

5.3 Rekomendasi 

Terdapat beberapa rekomendasi untuk pihak-pihak yang bersangkutan agar 

dapat dijadikan perbaikan untuk kedepannya. Berikut adalah rekomendasi yang 

dapat peneliti sampaikan,   

1. Untuk Shopee  

Mengenai penelitian terpaan iklan promo gratis ongkos kirim Shopee 

terhadap perilaku konsumtif remaja, diharapkan agar perusahaan Shopee 

dapat lebih meningkatkan lagi performanya dan lebih bisa berinovasi lagi, 

agar semakin banyak konsumen yang tertarik dalam menggunakaan Shopee. 

2. Untuk Followers Twitter @ShopeeID 

Mengenai penelitian pengaruh terpaan iklan promo gratis ongkos kirim 

Shopee terhadap perilaku konsumtif remaja, diharapkan agar lebih 

memperhatikan seluruh info mengenai promo gratis ongkos kirim, supaya 

lebih bisa update  dalam mengetahui info-info yang dibagikan. 

3. Untuk  Akademisi 

Mengenai penelitian pengaruh pengaruh terpaan iklan promo gratis ongkos 

kirim Shopee terhadap perilaku konsumtif remaja masih mempunyai banyak 

kekurangan. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik 

ini, menggunakan teori atau model yang berbeda agar dimensinya lebih 

banyak  sehingga bisa lebih memperkuat pengaruh dari variabel independen. 
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