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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1.  Simpulan 

 Berdasarkan analisa data dan pembahasan yangtelah dilakukan, maka 

simpulan dari penelitian ini diantaranya: promosi tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian e-commerce Tokopedia pada generasi Z di Kota Depok, 

harga-harga di e-commerce Tokopedia berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada generasi Z di Kota Depok, dan Kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian e-commerce Tokopedia pada 

generasi Z di Kota Depok.  

V.2.  Keterbatasan Penelitian 

   Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Peneliti terdapat keterbatasan dikarenakan sulitnya memperoleh 

data yang pasti untuk pengguna Tokopedia yang tergolong 

generasi Z disetiap kecamatan pada wilayah Kota Depok 

dikarenakan pihak Tokopedia tidak memberikan rincian data 

tersebut kepada peneliti. 

2. Peneliti sulit memperoleh jawaban responden karena kuesioner 

hanya disebarkan secara online via google form, sehingga 

peneliti sulit mendapat kepastian dalam menunggu waktu yang 

jelas untuk dapat mengumpulkan responden yang sesuai dengan 

target sampel yang sudah ditentukan. 

V.3. Saran  

  Berdasarkan hasil pembahsan serta simpulan di atas, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Penulis memberikan saran kepada perusahaan agar dapat dijadikan 

masukan di kemudian hari, yaitu: 
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a) Tokopedia diharapkan mampu membuat serangkaian strategi 

promosi yang lebih bervarian dan mengikuti tren pasar, salah 

satunya ikut serta dalam event Harbolnas 11.11, agar para 

konsumen khususnya para generasi muda yakni gen Z menjadi 

lebih tertarik dengan program promosi yang ditawarkan 

Tokopedia.   

b) Tokopedia diharapkan dapat mempertahankan penetapan harga 

yang kompetitif dengan kompetitornya, sehingga konsumen 

akan tertarik bahkan cenderung menjadi konsumen loyal dan 

memilih Tokopedia sebagai e-commerce yang selalu menjual 

produk kebutuhan dan keinginan konsumen dengan harga yang 

lebih murah.  

c) Tokopedia diharapkan mampu mempertahankan sekaligus 

meningkatkan kualitas pelayanannya agar konsumen semakin 

nyaman, aman, dan merasa dimudahkan ketika belanja secara 

online.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti mendatang diharapkan agar menambahkan variabel di luar dari 

variabel bebas yang lain yang lebih bervariasi untuk mengetahui 

pengaruh-pengaruh variabel keputusan pembelian secara mendalam. 

Seperti variabel citra merek, kepercayaan, persepsi risiko, gaya hidup, 

kesadaran merek, dan lain-lain guna menambah akurasi serta 

kesempurnaan dalam penelitian selanjutnya.  
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