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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara konsep diri dan 

kontrol diri terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa pengguna aplikasi  e-

commerce dengan subyek mahasiswa aktif Universitas 17 Agusts 1945 Surabaya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan, 

Mahasiswa memiliki. Kemudian ditemukan jika hubungan konsep diri dengan 

perilaku konsumtif mendapatkan hasil jika terdapat hubungan negatif yang 

signifikan antara konformitas dengan perilaku konsumtif Kontrol diri yang sedang. 

Kemudian ditemukan kembali bahwa adanya hubungan antara kontrol diri dengan 

perilaku konsumtif. Lalu ditemukan jika Mahasiswa universitas 17 Agustus 

Surabaya memiliki konsep diri yang  termasuk dalam kategori tinggi. Dan ketika 

setiap variabel diuji bersama – sama, didapatkan hasil jika terdapat hubungan antara 

Kontrol diri dan konsep diri terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa pengguna 

aplikasi e-commerce. 

 

B. Saran 

Pada bagian akhir penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran yang 

merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun saran – saran yang 

dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Subyek penelitian 

Bagi subyek penelitian, peneliti mengharapkan subyek untuk disarankan 

untuk lebih  individu sebaiknya  mempertahakan keyakinannya terhadap diri 

sendiri dan selalu memberikan penilaian terbaik tentang dirinya serta 

menyukuri apa yang ada pada dirinya. lalu diharapkan juga subyek memahami  

skala  prioritas secara bijak  dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari dan 

mampu menahan diri untuk  tidak mudah terpengaruh oleh orang lain lebih 

percaya terhadap keyakinan diri sendiri karena secara langsung hal ini dapat 

berpengaruh terhadap perilaku konsumtif individu dalam membeli dan  

menggunakan suatu  produk dengan menggunakan e-commerce. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan 

perilaku konsumtif disarankan untuk lebih memperhatikan kembali faktor lain 

yang terkait dengan munculnya perilaku konsumtif, mengingat banyak faktor 

lain yang memiliki hubungan dengan perilaku konsumtif selain konsep diri dan 

Kontrol diri seperti body image, Konformitas, kematangan emosi, pola asuh, 

dan faktor lainnya. Selain itu diharapkan juga peneliti untuk menambahkan 

teori terbaru guna mendukung penelitian teori serta menggunakan responden 

yang berbeda, sehinggal hal ini akan memperluas wawasan dan pengetahuan 

serta dapat menjadi pembanding hasil penelitian sebelumnya. Selain itu 

diharapkan juga untuk memperhatikan kriteria responden penelitian yang akan 

digunakan agar lebih spesifik lagi seperti memperhatikan usia, tingkat 

perkembangan, pendapatan, ukuran kelompok serta strata sosial responden. 


