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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Kualitas website berpengaruh signifikan terhadap hedonic shopping 

motivastion. Artinya bahwa kualitas website mataharimall.com sudah dapat 

menarik pelanggan yang memiliki kecendurungan berbelanja dengan niat 

hedonic shopping atau menimbulkan niat hedonic. Hal ini dapat dilihat dari 

kemudahan penggunaan website, banyaknya jumlah produk yang dijual dan 

kemanan transaksi. Semakin baik sebuah website maka semakin banyak 

pula keutungan yang didapat perusahaan karena dapat menarik pelanggan 

potensial terutama mereka yang memiliki kecendurang berbelanja karena 

niat hedonic.  

2. Kualitas website berpengaruh tidak signifikan terhadap sikap impulse 

buying. Artinya bahwa website mataharimall.com belum menimbulkan 

sikap impulse buying, hal ini dapat terjadi karena kurangnya diskon 

terutama tidak adanya bebas biaya ongkos kirim.  

3. Hedonic shopping motivation berpengaruh signifikan terhadap impulse 

buying. Dapat diartikan bahwa sesorang yang melakukan belanja karena 

niat hedonic secara tidak sadar akan melakukan pembelanjaan secara tidak 

terencana. 

4. Hedonic shopping motivasi berfungsi sebagai mediasi antara kualitas 

website terhadap impulse buying. Artinya bahwa hedonic shopping 
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motivation dan kualitas website menjadi dua variabel yang saling 

mendukung untuk menciptakan sikap impulse buying.  

5.2 Saran  

Penelitiaan ini masih jauh dari sempurna karena banyaknya kendala yang 

dihadapi oleh penulis, berikut adalah saran yang diberikan penulis untuk pihak yang 

diteliti yaitu MatahariMall.com dan untuk penelitian yang akan datang. 

1. MatahariMall.com sebagai sarana belanja baru di Indonesia, masih perlu 

banyak berbenah diri terutama tentang sistem pengambilan barang dan  retur 

yang dirasa masih terlalu lama dan memiliki prosedur yang berbelit hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya pengaduan pada funpage MatahariMall.com  

2. Program promo tebus barang murah atau diskon gila–gilaan diMatahariMall 

sering membuat pelanggan kecewa karena kurangnya ketersediaan barang.  

3. MatahariMall.com harus melakukan inovasi–inovasi yang lebih baik lagi 

agar dapat bersaing dan bertahan dengan website lainnya yang sejenis.  

4. Diharapkan makin banyak yang meneliti tentang niat dan sikap berbelanja 

online, dengan subjek website yang berbeda. Karena saat ini sudah banyak 

website baru diIndonesia dengan reputasi baik dengan ciri khas dan 

kelebihan yang berbeda–beda.  

5. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain 

seperti kepuasaan pelanggan, minat pembelian kembali dan loyalitas 

pelanggan, agar didapat model penelitian yang lebih baik.  

6. Dalam penyebaran kuesioner penelitian selanjutnya yang sejenis, 

disarankan agar menyebarkan, kuesioner pada sample yang sesuai dan 

secara offline untuk menghemat waktu penelitian. 


