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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai hubungan antara 

tipe kepribadian dengan keputusan membeli produk secara online maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa/i UPI yang dengan kecenderungan tipe kepribadian ekstrovert dan 

pernah melakukan pembelian produk secara online memiliki jumlah yang 

sama dengan mahasiswa/i UPI yang dengan kecenderungan tipe kepribadian 

ekstrovert dan pernah melakukan pembelian produk secara online. Namun 

mahasiswa/i yang memiliki kecenderungan introvert memiliki keputusan 

membeli yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa/i dengan 

kecenderungan ektrovert. Hal ini dihubungkan dengan kecenderungan sifat 

dengan tipe kepribadian introvert yang lebih menutup diri dan menghindari 

aktivitas yang mengharuskan mereka melakukan komunikasi face to face. 

Adanya mahasiswa/i dengan kecenderungan ektrovert dikarenakan 

kemudahan yang ditawarkan dengan melakukan pembelian produk secara 

online yang memungkinkan mereka untuk memperoleh produk tertentu tanpa 

harus meninggalkan kesibukan atau aktivitas sehari-hari. 

2. Dalam keputusan proses keputusan pembelian, sebagian besar responden 

melakukan pertimbangan yang tinggi dalam melakukan pembelian produk 

secara online tetapi dalam melakukan pertimbangan tersebut mereka 
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cenderung menilai pembelian produk secara online sama saja dengan 

melakukan pembelian secara offline, mereka kurang merasakan keunggulan-

keunggulan dalam melakukan pembelian secara online, serta adanya rasa takut 

terhadap pembelian produk secara online karena informasi negatif yang 

diperoleh mengenai pembelian produk secara online. Selain itu, sebagian 

besar responden memiliki perilaku pascapembelian yang rendah terhadap 

pembelian produk secara online. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan 

responden terhadap hasil dari melakukan pembelian produk secara online 

sehingga keputusan untuk melakukan pembelian kembali cenderung rendah.  

3. Terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara tipe kepribadian dengan 

keputusan membeli produk secara online pada mahasiswa/i UPI yang pernah 

melakukan pembelian produk secara online. Artinya, semakin ektrovert 

seseorang maka semakin rendah keputusannya untuk membeli produk secara 

online, dan semakin introvert seseorang maka semakin tinggi keputusannya 

untuk membeli produk secara online. 

4. Secara parsial, beberapa sub dimensi tipe kepribadian yaitu risk taking, 

impulsiveness, expressiveness, dan responsibility tidak memiliki kontribusi 

terhadap proses pembelian secara online yang dilakukan oleh individu. Sub 

dimensi dari tipe kepribadian yang memiliki kontribusi dalam proses 

keputusan membeli secara online adalah activity, sociability, dan 

reflectiveness.  
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5.2 Rekomendasi 

Dengan memperhatikan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka ada 

beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai upaya tindak lanjut penelitian. 

a) Produsen 

Produsen online diharapkan lebih memperhatikan kepuasan konsumen, 

misalnya dalam kualitas produk maupun pelayanan sehingga konsumen memiliki 

keputusan untuk membeli kembali terhadap produk online. Selain itu, produsen 

online juga diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk online 

dengan cara menunjukkan kwitansi perusahaan kurir sebagai bukti pengiriman 

produk atau memberitahukan nomor resi pengiriman serta memastikan bahwa 

kualitas produk yang ada dalam katalog sama dengan produk yang dikirim karena 

dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsumen kurang merasakan keuntungan 

melakukan pembelian serta adanya rasa takut saat melakukan pembelian produk 

secara online. Namun, promosi melalui iklan-iklan yang dilakukan oleh produsen 

online sudah cukup baik, dapat dilihat dari ketersediaan informasi mengenai produk 

online di internet sehingga hal ini perlu dipertahankan atau ditingkatkan oleh 

produsen online. 

 

b) Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan ada penelitian lanjutan dengan menggunakan teori-teori lain 

dengan sampel dan tempat penelitian yang lebih bervariasi lagi sehingga diperoleh 

hasil yang lebih kompleks. Karena selain tipe kepribadian, masih ada faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi seseorang dalan melakukan pembelian produk secara online. 
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Faktor-faktor tersebut misalnya faktor budaya, lingkungan, kelas sosial, dan lain 

sebagainya. 

 

c) Psikologi Industri dan Organisasi 

Bidang garapan PIO diharapkan lebih mengembangkan lagi bidang garapan 

yang berhubungan dengan faktor pribadi dalam hubunganya dengan organisasi 

maupun pemasaran. Karena faktor-faktor seperti kepribadian, sikap, dan persepsi 

merupakan faktor dasar yang mempengaruhi perilaku individu. Dengan demikian, 

akan diperoleh temuan-temuan baru yang akan bermanfaat bagi ilmu Psikologi 

Industri dan Organisasi.  

 

 

 

 

 


