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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

iklan pada social media platform Instagram terhadap keputusan pembelian 

konsumen Sociolla dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh iklan pada 

social media platform Instagram terhadap keputusan pembelian konsumen 

Sociolla. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0: Tidak ada pengaruh iklan pada social media platform Instagram 

terhadap keputusan pembelian konsumen Sociolla. 

H1: Ada pengaruh iklan pada social media platform Instagram 

terhadap keputusan pembelian konsumen Sociolla. 

Agar dapat menjawab tujuan penelitian ini maka penulis melihat kepada 

hasil penelitian yang telah dianalisa dalam bab  4. 

1. Hasil uji korelasi penelitian ini menunjukkan angka 0,686 yang 

berarti menurut Bungin (2009, p. 194) ada hubungan positif mantap 

antara dua variabel. 

2. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel iklan social media 

(variabel X) memiliki faktor yang memengaruhi keputusan 
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pembelian konsumen Sociolla (variabel Y) sebesar 47,1% dan 

terdapat faktor lain sebesar 52,9% yang memengaruhi keputusan 

pembelian. Faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan 

pembelian antara lain seperti sales promotion yaitu memberikan 

diskon pada hari-hari tertentu dengan menggalakan kampanye Big 

Sale Ramadhan, dan kualitas pelayanan yang diberikan Sociolla 

yang tidak dapat dibahas dalam penelitian ini. 

3. Hasil persamaan regresi yang diperoleh menunjukkan koefesien 

yang searah (Y = 24,871 + 0,941X) dimana jika terjadi peningkatan 

pada variabel X maka variabel Y juga akan meningkat. 

4. Penelitian ini menolak H0 dan menerima H1 karena Signifikansi 

0,000 < 0,05 dan F hitung > F tabel, yaitu 354,053 > 3,84. 

5. Dimensi yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap variabel Y 

adalah dimensi message factors dari variabel X yang berarti pesan 

dalam iklan di social media sangat berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen.  

Dengan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh iklan social media Instagram terhadap keputusan pembelian 

konsumen Sociolla (tolak H0 dan terima H1). Iklan pada social media Instgram 

sendiri memiliki pengaruh sebesar 47,1% terhadap keputusan pembelian 

konsumen Sociolla. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Melihat dari hasil penelitian ini, maka saran akademis yang 

dapat diberikan adalah untuk mendalami lagi penelitian serupa dengan 

memasukkan faktor lainnya yang dapat memengaruhi keputusan 

pembelian. Karena berdasarkan penelitian ini, masih terdapat 52,9% 

faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan pembelian selain iklan 

social media. Jika diperlukan juga bisa menambahkan teori lain yang 

masih relevan. 

Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini, ilmu 

komunikasi khususnya materi periklanan mulai mempelajari peranan 

social media dalam menunjang iklan. Karena pengaruh iklan di social 

media cukup besar untuk meningkatkan keputusan pembelian 

konsumen.  

5.2.2 Saran praktis 

Saran praktis yang dapat disampaikan kepada toko online 

Sociolla adalah menambah channel beriklan selain social media 

Instagram. Berdasarkan dimensi yang paling lemah, dimensi source 

factors memiliki pengaruh paling lemah. Penulis dapat memberikan 

rekomendasi channel yang dapat digunakan untuk beriklan, yaitu 

Youtube dan Twitter. Menurut penulis, pengguna Youtube dan Twitter 
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masih berasal dari kalangan milenial. Meskipun iklan pada Youtube 

tetap bias di-skip seperti Instagram, namun beriklan di Youtube dapat 

memuat durasi yang lebih lama serta berisikan informasi yang lebih 

lengkap. Twitter juga dapat digunakan sebagai media promosi dengan 

memposting promosi seperti pada Facebook.  
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