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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh electronic word of mouth atau eWOM terhadap 

intensi pembelian produk pakaian pada konsumen muda melalui media online. Electronic word of 

mouth adalah semua komunikasi informal yang diarahkan pada konsumen melalui teknologi berbasis 

Internet yang terkait dengan informasi mengenai penggunaan atau karakteristik barang dan jasa 

tertentu, atau penjual (Litvin, Goldsmith, & Pan, 2005). Sedangkan, intensi pembelian secara online 

adalah keinginan atau kemungkinan individu untuk melakukan pembelian melalui situs atau 

terlibatnya individu dalam sebuah transaksi secara online (Yoo & Donthu, 2001). Total responden 

sebanyak 126 dengan usia 15-20 tahun. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Electronic 

Word of Mouth Scale dan Purchase Intention Scale. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara electronic word of mouth dengan intensi pembelian secara online. 

Koefisien korelasi antara kesejahteraan psikologis dengan keterlibatan karyawan adalah sebesar 

0,286 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 (p<0,05). Sehingga, jika electronic word of mouth meningkat, 

maka intensi pembelian secara online juga akan meningkat. 

 

Kata kunci: electronic word of mouth, intensi pembelian secara online, konsumen muda 

 

ABSTRACT 
The main focus of this study is to determine the influence of electric word of mouth or eWOM 

towards purchase intention of clothes product through online platform. Electric word of mouth or 

eWOM is all informal communication which directed to the consumer through internet technology 

based that connected with some information about the characteristics and the usage of commodity 

and services, or the seller (Litvin, Goldsmith, & Pan, 2005). Meanwhile, online purchase intention 

is a desire or possibility to buy through websites or the involvement of individual in an online 

transaction (Yoo & Donthu, 2001). This study collected 126 respondents with age 15-20 years old. 

There are two measuring instruments used which are Electronic Word of Mouth Scale dan Purchase 

Intention Scale. The result shows that there is a significant relationship between electronic word of 

mouth and online purchase intention. The correlation coefficient between electronic word of mouth 

and online purchase intention is 0,286 with a significance value of 0,001 (p<0,05). That result 

shows that if the electronic word of mouth goes higher, then the online purchase intention goes 

higher as well. 

 

Key words: electronic word of mouth, online purchase intention, young consumer 
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P E N D A H U L U A N  

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi telah menjadi salah satu aspek penting 
dalam gaya hidup manusia modern. Teknologi juga menawarkan beberapa aspek kecanggihannya 
untuk kemudian dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai rentang usia. Selain itu, perkembangan 
teknologi dalam dua dekade terakhir telah banyak mempengaruhi bisnis online dan telah menciptakan 
ruang bisnis baru yang dikenal sebagai marketspace sehingga membuka peluang baru bagi organisasi 
bisnis (Lim, 2015). Manusia sebagai konsumen beraktivitas secara online untuk memenuhi 
kebutuhannya dengan cara membeli beraneka benda melalui internet. Berbagai media yang berbasis 
online digunakan oleh konsumen sehingga muncul fenomena sosial yang disebut dengan social 
commerce. Berdasarkan popularitas dan perkembangan alat sosial media, saat ini konsumen dapat 
berinteraksi secara aktif dengan sesama konsumen yang dimana hal itu akan meningkatkan evaluasi 
produk serta membantu konsumen mendapat informasi yang lebih baik terkait keputusan untuk 
membeli (Wang & Zhang, 2012). 

Perilaku konsumen dalam konteks media online dianggap semakin penting dan aktivitasnya 
menjadi meningkat. Hal ini dikarenakan konsumen lebih sering menggunakan perangkat seluler 
sebagai salah satu hal yang menarik dalam konteks berbelanja (Stephen, 2015). Terkait hal ini, peneliti 
melihat adanya fenomena bahwa konsumen dengan rentang usia yang tergolong muda memiliki 
beberapa kecenderungan tertentu terhadap aktivitas berbelanja mereka (Summers, Bonnie D. Belleau 
and Teresa A.; et al, 2007). Diketahui bahwa ada lebih dari 100 juta konsumen muda dalam rentang 
usia antara 10 dan 34 tahun. Dari jumlah ini, terdapat 40 juta remaja yang memiliki banyak 
pendapatan yang diperoleh dalam satu kali periode. Selain itu, terdapat 60 juta konsumen muda yang 
berada di rentang usia antara 20 dan 34 tahun yang telah memiliki keluarga, rumah sendiri, dan 
mendapatkan penghasilan yang baik (Lewis, 2002).  

Pasar kaum muda telah dicirikan sebagai salah satu segmen pasar yang paling didambakan 
untuk menjadi sasaran karena mereka cenderung tidak ragu untuk menghabiskan sumber daya, 
memiliki kemampuan untuk menjadi pencipta tren, terbuka dalam penerimaan terhadap produk baru, 
dan memiliki potensi besar untuk menjadi pelanggan seumur hidup (Bush, Martin, & Bush, 2004). 
Konsumen dalam golongan usia muda, secara rutin melakukan beberapa kegiatan sekaligus atau 
multitasking yang dalam hal ini berupa menonton televisi, menggunakan internet, dan mendengarkan 
musik secara bersamaan. Dikarenakan generasi ini mewakili pergeseran perilaku yang signifikan, 
maka pendekatan dalam periklanan yang luas dan beraneka ragam diperlukan untuk mencapai pasar 
konsumen muda secara efektif. Untuk mengembangkan strategi periklanan seperti itu, diperlukan 
informasi lebih lanjut untuk menggolongkan niat membeli pada konsumen muda pada beberapa 
karakter (Summers, Bonnie D. Belleau and Teresa A.; et al, 2007). Dalam hal ini, peneliti ingin 
membahas lebih lanjut mengenai aktivitas menggunakan internet pada konsumen muda dalam hal 
aktivitas pembelian. Tampilan ulasan secara online, bahkan yang sangat kecil dan membawa sangat 
sedikit informasi sekalipun, dapat mempengaruhi sikap dan intensi membeli atau purchase intention 
dari konsumen. Purchase intention atau intensi membeli adalah niat yang dimiliki oleh konsumen 
dalam menentukan produk apa yang akan ia beli. Dapat dikatakan bahwa intensi membeli merupakan 

mailto:fendy.suhariadi@psikologi.unair.ac.id
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0


Pengaruh Electronic Word Of Mouth (Ewom) terhadap Intensi Pembelian Produk Pakaian 

pada Konsumen Muda Melalui Media Online                           3 
 

Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi 
2019, Vol. 8, pp. 1-10 

  

 

suatu bentuk dari perilaku konsumen. Model ini menunjukkan suatu proses yang terjadi dan akhirnya 
mempengaruhi perilaku konsumen sebelum dan sesudah terjadinya suatu pembelian.  

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), intensi merupakan pandangan subjektif seseorang 
mengenai kemungkinannya menampilkan suatu tingkah laku, pada hal ini adalah termasuk tingkah 
laku membeli. Sehingga dapat dikatakan bahwa intensi yang dimiliki oleh konsumen dalam kegiatan 
berbelanja atau membeli sebuah produk, masih dalam bentuk pikiran atau keinginan yang belum 
tentu menjadi sebuah perilaku atau dalam kasus ini yaitu dalam bentuk perilaku membeli. Jika 
perilaku ini berada di bawah kendali kemauan seseorang, maka intensi orang tersebut akan terwujud 
sebagai perilaku. 

 Howard menyatakan bahwa intensi membeli dapat didefinisikan sebagai keadaan mental dan 
sebagai refleksi dari rencana pembeli untuk membeli sejumlah produk tertentu (Mirabi, Akbariyeh, & 
Tahmasebifard, 2015). Intensi membeli diketahui secara positif dipengaruhi oleh nilai yang dirasakan 
(perceived value) yang memediasi pengaruh harga yang dirasakan (perceived price) dan kualitas yang 
dirasakan (perceived quality), seperti yang disarankan oleh berbagai model konseptual (Dodds & 
Monroe, 1985). Diketahui saat ini banyak produk dan juga jasa yang dijual melalui media online agar 
memudahkan proses jual beli antara penjual dan konsumen. Tujuan pembelian konsumen adalah 
salah satu masukan utama yang biasanya digunakan manajer pemasaran untuk meramalkan penjualan 
di masa depan dan untuk menentukan bagaimana tindakan yang mereka lakukan akan mempengaruhi 
perilaku pembelian konsumen. Pada sebuah penelitian menunjukkan bahwa antara 70 dan 90 persen 
konsumen pemasok riset pasar, secara teratur dapat mengukur intensi pembelian konsumen 
(Morwitz, 2014). 

Di satu sisi, seiring dengan peningkatan teknologi, barang-barang yang sebelumnya dianggap 
hanya dapat dijual dalam lingkungan yang mengharuskan adanya sentuhan dan rasa (mis. pakaian 
jadi, perhiasan) sedang mengalami pasar penjualan yang lebih luas. Berdasarkan trend penjualan 
dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, integrasi produsen pakaian melakukan penjualan via web 
secara langsung dan juga membuka peluang masuknya pengecer tradisional ke dalam media online, 
telah menghasilkan lonjakan penjualan pada konsumen (Kim & Kim, 2004). Bisa dikatakan bahwa 
penjualan produk pakaian melalui media online adalah trend terbaru yang ada di kalangan masyarakat 
(Kim & Kim, 2004). Melalui perluasan ritel pakaian online, peneliti terdahulu telah mempelajari atribut 
dan sikap penting terhadap belanja online untuk produk pakaian. 

 Menurut Taylor dan Cosenza (2000), saat berbelanja online untuk pakaian, konsumen 
cenderung menilai atribut fungsional seperti harga, kemudahan bergerak, dan kemudahan 
pengembalian sebagai hal yang penting untuk dipertimbangkan (Kim & Kim, 2004). Di sisi lain, 
penelitian yang dilakukan oleh Hansen & Jensen (2009) menjelaskan terdapat dinamika intensi 
pembelian produk pakaian pada gender yang berbeda. Banyak penelitian yang menunjukkan hasil 
yang mendukung bahwa perbedaan gender memiliki kaitan erat dengan dinamika intensi pembelian 
produk. Sebagai contoh, wanita secara signifikan lebih berorientasi "belanja untuk bersenang-senang" 
daripada pria, terlepas dari apakah mereka membeli pakaian untuk diri mereka sendiri atau untuk 
pasangan mereka. Sebaliknya, laki-laki menjadi “pembeli cepat” dalam kedua situasi pembelian bila 
dibandingkan dengan perempuan (Hansen & Jensen, 2009). 

Terkait intensi pembelian pada produk pakaian yang dilakukan oleh konsumen muda, 
seringkali konsumen muda tersebut mendapat berbagai info secara rinci mengenai produk yang ingin 
mereka beli melalui iklan atau ulasan dari konsumen yang lain. Informasi mengenai produk dapat 
diberikan oleh konsumen lain yang sudah membeli produk terkait maupun yang masih belum 
membeli produk tersebut namun sudah mendapat informasi terkait produk tersebut dari orang lain. 
Dalam hal ini, informasi tersebut bisa disebut juga dengan word of mouth atau WOM (Ko & Yuen, 
2010).  

WOM merupakan perilaku komunikasi verbal antar individu yang berhubungan dengan merk 
atau brand tertentu, produk, atau suatu pelayanan (Long Yi Lin, 2010). Silverman (2001) 
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menyebutkan bahwa WOM adalah komunikasi independen yang menyangkut suatu produk atau 
pelayanan antara satu konsumen dengan yang lain, dalam hal ini penjual tidak ada sangkut pautnya 
sama sekali. Dampak yang ditimbulkan dari WOM ini dapat berupa kesan positif atau negatif terhadap 
suatu organisasi atau perusahaan (Long Yi Lin, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut, muncullah 
pengembangan dari WOM yaitu eWOM atau electronic word of mouth.  

Berdasarkan definisi WOM oleh Westbrook (1987), electronic word of mouth atau eWOM dapat 
didefinisikan sebagai semua komunikasi informal yang diarahkan pada konsumen melalui teknologi 
berbasis Internet yang terkait dengan informasi mengenai penggunaan atau karakteristik barang dan 
jasa tertentu, atau penjual. Hal ini termasuk komunikasi antara produsen dan konsumen serta antara 
konsumen itu sendiri yang dimana keduanya merupakan bagian integral dari WOM dan keduanya 
dibedakan dari komunikasi melalui media massa (Litvin, Goldsmith, & Pan, 2005). Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menyatakan bahwa penelitian terkait hubungan intensi 
pembelian dengan electronic word of mouth memiliki hasil yang mengungkapkan beberapa implikasi 
teoritis dan manajerial. Namun, kontribusi utama dari penelitian ini adalah berkembangnya model 
konseptual yang komprehensif dan meneliti secara determinan terkait informasi eWOM yang 
membahas mengenai pengaruh media sosial dengan niat pembelian konsumen (Erkan & Evans, 2016). 
Terkait hal ini, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh electronic word of mouth 
terhadap intensi membeli produk pakaian khususnya pada konsumen dengan golongan umur muda 
melalui media online. 

  
M E T O D E  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan pendekatan tipe explanatory 
research dan dengan menggunakan teknik analisa data Regresi dengan bantuan aplikasi SPSS 22.0 for 
Windows. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu, variabel electronic word of mouth sebagai 
variabel bebas dan variabel intensi pembelian secara online sebagai variabel terikat. Karakteristik 
subjek penelitian yang akan menjadi sasaran adalah konsumen berkewarganegaraan Indonesia yang 
berada dalam rentang umur 15- 20 tahun yang memiliki akun media online. Selain itu konsumen juga 
adalah mereka yang ingin membeli produk pakaian secara online serta pernah mengetahui, membaca, 
dan atau mendapatkan segala informasi terkait produk pakaian yang ingin dibeli secara online. Alat 
ukur yang digunakan untuk mengukur variabel electronic word of mouth menggunakan skala yang 
dibuat oleh Bambauer-Sachse dan Mangold (2011). Selain itu, alat ukur yang digunakan untuk 
mengukur skala intensi pembelian secara online yaitu dengan menggunakan skala yang dibuat oleh 
Yoo & Donthu (2001) dan juga oleh Kuang-peng Hung & Annie Huiling Chen (2011). 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Berikut merupakan hasil deskriptif dari 126 orang yang memenuhi kriteria pada 

penelitian ini. Berdasarkan tabel 1dibawah ini menunjukkan nilai rata – rata pada variabel 

electronic word of mouth yaitu sebesar 23,67, dengan standar deviasi sebesar 4,793 diikuti dengan 

nilai range sebesar 23, nilai minimum sebesar 7, dan nilai maksimum sebesar 30. Sedangkan nilai 

rata – rata pada variabel intensi pembelian secara online yaitu 23,10, dengan nilai standar deviasi 

5,753, nilai range sebesar 28, nilai minimum sebesar 7, dan nilai maksimum sebesar 35. 
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Tabel 1. Tabel Analisis Statistik Deskriptif 

 N Range Min Max Mean SD Skewness Kurtosis 

EWOM 126 23 7 30 23,67 4,793 -1,106 1,360 

PI 126     28 7 35 5,753 5,753 -0,260 -0,197 

Diketahui bahwa nilai skewness pada variabel electronic word of mouth dan pada 

variabel intensi pembelian secara online masing-masing sebesar -1,106 dan -0,260 yang 

dimana kedua nilai tersebut adalah distribusi nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 

distribusi nilai kedua variabel dapat dikelompokkan ke kanan pada nilai yang tinggi. Selain 

itu, nilai kurtosis pada kedua variabel electronic word of mouth dan intensi pembelian secara 

online masing – masing menunjukkan angka sebesar 1,360 dan -0,197. Nilai kurtosis pada 

kedua variabel yaitu variabel electronic word of mouth dan variabel variabel intensi pembelian 

secara online menunjukkan nilai positif dan juga nilai negatif, yang berarti bahwa distribusi 

data berada pada posisi sedikit memuncak. Kemudian, untuk hasil uji normalitas tabel 2 

menunjukkan bahwa variabel electronic word of mouth memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,000. Sedangkan variabel intensitas pembelian secara online memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,164. Selanjutnya adalah hasil uji regresi seperti yang ada pada tabel berikut ini: 

Tabel 2. Uji Regresi 

  Unstandardized Standardized T Sig 

 

Model 

Coefficients Coefficients   

 

B Std. Beta 

  

    

   Error    

       

 

(constant) 14,967 2,494  6,000 0,000 

 Electronic 0,343 0,103 0,286 3,324 0,001 

 Word of Mouth      
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a. Dependent Variable: Intensi Pembelian secara Online 

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi variabel electronic word of mouth adalah 

sebesar 0,001. Hal tersebut berarti bahwa electronic word of mouth berpengaruh signifikan 

terhadap intensi pembelian secara online. Hasil pengolahan data pada tabel tersebut 

menunjukkan bahwa nilai koefisien beta variabel electronic word of mouth adalah sebesar 

0,286. Kemudian berikut merupakan hasil analisa yang digunakan untuk melihat 

prosentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat: 

Tabel 3. Presentase Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat 

 

Model 

R  R Square Adjusted R Std. Error of 

    

Square the Estimate      

       

 1  0,286ª 0,082 0,074 5,535 

   

 a.  Predictors: (Constant), electronic word of mouth  

Pada tabel tersebut menunjukkan gambaran penjelasan hubungan antara variabel 

electronic word of mouth dengan intensi pembelian secara online secara umum. 

Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji regresi menunjukkan nilai R sebesar 0,286 dan R 

Square sebesar 0,082. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh electronic word of mouth terhadap intensi pembelian secara online memiliki 

proporsi sebesar 28,6% dan sisanya sebesar 71,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dan diukur dalam penelitian ini. 

D I S K U S I  
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh electronic word of mouth atau eWOM terhadap intensi pembelian 

produk pakaian pada konsumen muda melalui media online. Berdasarkan hasil analisis uji 

korelasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel electronic word of mouth dengan 

intensi pembelian secara online memiliki pengaruh signifikan yang bersifat positif dengan 

kekuatan hubungan yang termasuk dalam kategori besar (Pallant, 2011). Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa semakin tinggi electronic word of mouth, maka semakin tinggi pula 

intensi pembelian secara online.  

Pernyataan bahwa electronic word of mouth berpengaruh secara signifikan terhadap 

intensi pembelian secara online sesuai dengan berbagai penelitian yang pernah dilakukan 

mengenai kedua variabel ini. Hal ini seperti yang disebutkan dalam penelitian sebelumnya, 

bahwa electronic word of mouth telah lama dianggap sebagai salah satu instrumen pemasaran 

yang berpengaruh pada konsumen (Bickart, 2001).  

Masyarakat umum sudah melakukan kegiatan bertukar informasi mengenai produk 

dan jasa dengan rekan maupun kenalan mereka melalui sosial media (Erkan & Evans, 2016). 

Hal tersebut mampu menimbulkan potensi untuk membuat informasi eWOM lebih dapat 

dipercaya dan dapat diandalkan antar sesama konsumen. Isi dari percakapan yang ada di 

media sosial mayoritas mengarah pada pembahasan mengenai merek atau brand sebuah 

produk (Wolny, J., & Mueller, C, 2013), sehingga pembahasan tersebut akan secara alami 

berpengaruh pada intensi pembelian konsumen (Wang, X.; Yu, C.; & Wei, Y., 2012). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wang dkk., (2006) menyebutkan bahwa 

intensi pembelian secara online adalah pertimbangan apakah individu akan membeli suatu 

produk atau jasa via internet. Schiffman dan Kanuk (2000) serta Chen, dkk (2009) 

menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi intensi pembelian secara 

online. Faktor-faktor tersebut adalah faktor teknologi, faktor produk yang ditawarkan, dan 

kondisi berbelanja. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan electronic word of mouth 

khususnya pada faktor teknologi. Pengalaman konsumen menggunakan produk atau jasa 

melalui media online seringkali kemudian akan diposting oleh anggota forum media online 

dan dianggap sebagai informasi yang dapat diandalkan. Hal ini dikarenakan penyedia 

informasi tersebut adalah sesama konsumen, yang tidak memiliki tendensi untuk dengan 

sengaja memasarkan produk (Ko & Yuen, 2010). Informasi yang berasal dari pengalaman 

inilah yang kemudian merupakan electronic word of mouth dari konsumen secara keseluruhan 

yang kemudian akan mempengaruhi intensi pembelian secara online. 

Selain itu, dalam penelitian ini sasaran responden yaitu konsumen yang berusia 15 

sampai dengan 20 tahun. Hal ini berdasarkan teori tahapan perkembangan yang 

menyebutkan bahwa tahapan perkembangan remaja atau adolescence adalah mereka yang 
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berusia 10-20 tahun (Santrock, 2011) sehingga pemilihan kategori umur dalam penelitian ini 

masuk ke dalam kategori tahapan perkembangan tersebut. Selain itu, variabel electronic word 

of mouth mempengaruhi variabel intensi pembelian secara online berdasarkan nilai constant 

sebesar 14,967 yang didapatkan dari uji analisis regresi linear sederhana. Nilai electronic 

word of mouth yang bernilai positif menandakan bahwa jika nilai dari variabel electronic word 

of mouth meningkat, maka nilai intensi pembelian secara online juga akan meningkat. 

Terkait proses perilaku konsumen dalam memiliki intensi membeli produk pakaian, 

akan lebih baik jika penelitian ini juga meneliti mengenai proses pengambilan keputusan 

secara lebih mendalam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Engel dkk (1995) 

mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, 

pengaruh lingkungan, pengaruh psikologis, dan perbedaan individu. Lingkungan yang ada di 

sekitar individu, dapat mempengaruhi baik secara positif maupun negatif. Besarnya pengaruh 

lingkungan juga akan menuntukan sikap individu sebagai konsumen. Begitu pula dengan 

besarnya pegaruh psikologis dan juga perbedaan individu. Terkait perbedaan individu, 

penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengangkat variabel kontrol yaitu berupa sifat 

impulsif yang muncul dalam individu sebagai konsumen. Variabel kontrol yang dapat berupa 

sifat impulsif pada konsumen dapat mempengaruhi intensi pembelian jika dikaitkan dengan 

electronic word of mouth  akan memperkaya penjelasan dalam penelitian ini. Maka dari itu, 

berdasarkan seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa electronic word of mouth 

memiliki pengaruh yang signifikan dengan intensi pembelian secara online baik berdasarkan 

teori maupun hasil uji analisis. Electronic word of mouth memiliki dampak yang cukup besar 

terhadap intensi pembelian konsumen muda melalui media online. 

 

S I M P U L A N  
Berdasarkan seluruh hasil analisis data maupun pembahasan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima 

dan hipotesis null (H0) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara Electronic Word of Mouth 

terhadap Intensi Pembelian Produk Pakaian pada Konsumen Muda melalui Online. 
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Selain itu, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. Pertama, diharapkan peneliti dapat memasukkan variabel kontrol yang tidak 

ada dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menjadi lebih baik jika peneliti mengontrol 

jenis-jenis pakaian apa yang dimaksut secara rinci sehingga peneliti mengambil data pada 

responden terkait produk pakaian dengan kontrol yang sama.  

Kedua, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan secara lebih rinci tentang 

bagaimana proses pengambilan keputusan yang dimiliki individu sebagai konsumen terkait 

intensi membeli khususnya pada produk pakaian. Proses pengambilan keputusan oleh 

konsumen nantinya akan lebih memberikan manfaat pengetahuan baru dikarenakan 

perspektif pikiran konsumen yang muncul akan menjadi beraneka ragam dan tidak 

terbatas. Selain itu, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, diharapkan pada 

penelitian selanjutnya akan lebih baik jika media online yang diteliti dapat terfokus pada 

salah jenis - jenis platform media online yang sudah berkembang dan menjadi trend di 

kalangan konsumen. Jika penelitian terfokus pada platform tertentu, tentunya penelitian 

tersebut akan dapat membantu baik untuk penjual maupun pembeli. 
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