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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 V.1  Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan melalui chi 

square mengenai analisis perbedaan e-marketing mix pada toko online Shopee dan 

Tokopedia, maka diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan produk 

pada toko online Shopee dan Tokopedia. Kemudian terdapat perbedaan harga 

pada toko online Shopee dan Tokopedia. Lalu tidak terdapat perbedaan distribusi 

pada toko online Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya, terdapat perbedaan promosi 

pada toko online Shopee dan Tokopedia. Kemudian tidak terdapat perbedaan 

personil pelayanan pada toko online Shopee dan Tokopedia. Lalu, terdapat 

perbedaan proses pada toko online Shopee dan Tokopedia. Dan terdapat 

perbedaan bukti fisik pada toko online Shopee dan Tokopedia.  

 

V.2 V.2  Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa hambatan 

atau keterbatasan, antara lain: 

a. Adanya wabah Covid-19 yang tersebar di Indonesia sejak awal tahun 

2020 sampai tahun 2021 serta penerapan social distancing menyebabkan 

keterbatasan peneliti dalam menjangkau konsumen toko online Shopee 

dan Tokopedia secara langsung. 

b. Peneliti sulit memperoleh jawaban responden karena kuesioner hanya 

disebarkan secara online via google form, isehingga peneliti sulit 

mendapat kepastian dalam menunggu waktu yang jelas untuk dapat 

mengumpulkan responden yang sesuai dengan target sampel yang sudah 

ditentukan. 
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V.3 V.3  Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan serta simpulan di atas, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Penulisiimemberikan saran kepada perusahaan agar dapat dijadikan 

masukaniidi ikemudian ihari, yaitu: 

a. Perusahaan Shopee dan Tokopedia dapat meningkatkan kualitas 

produk yang ditawarkan dan menambahkan variasi produk sehingga 

membuat konsumen merasa tertarik. 

b. Perusahaan Shopee dan Tokopedia harus lebih memperhatikan harga 

yang ditawarkan agar terjangkau oleh konsumen dan sesuai dengan 

manfaat. 

c. Perusahaan Shopee dan Tokopedia dapat lebih meningkatkan 

ketepatan waktu dalam proses pengiriman produk dan lebih 

menjangkau lokasi-lokasi lain dalam pengiriman barang.  

d. Perusahaan Shopee dan Tokopedia harus mempertahankan dan 

meningkatkan promosi yang gencar sehingga dapat menjaring 

konsumen secara efektif.  

e. Perusahaan Shopee dan Tokopedia dapat lebih meningkatkan respon 

dalam menanggapi konsumen, sehingga konsumen dapat berbelanja 

dengan baik. 

f. Perusahaan Shopee dan Tokopedia dapat lebih meningkatkan lagi 

kebutuhan konsumen, sehingga dapat memuaskan konsumen. 

g. Perusahaan Shopee dan Tokopedia dapat meningkatkan lagi desain 

aplikasi, sehingga konsumen lebih tertarik lagi dalam berbelanja.  

2. Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan apabila menggunakan 

variabel yang sama dengan penelitian ini, agar lebih rinci dan spesifik, 

serta dalam menentukan indikator setiap variabel menyesuaikan dengan 

situasi dan kondisi pada objek penelitian. Dan peneliti menyarankan agar 

dapat menambahkan beberapa variabel diluar variabel yang telah ada di 

penelitian ini.  

 


