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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah adanya 

pengaruh antara social media marketing terhadap perilaku konsumif dan 

seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh social media marketing terhadap 

perilaku konsumtif. Berdasarkan hasil penelitian dari data yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan demikian: 

1. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah F hitung sebesar 

57.476  lebih besar dari F tabel yaitu 3.889, yang dimana hal ini 

menyatakan bahwa H0 di tolak dan H1 diterima. Adanya pengaruh 

antara social media marketing terhadap perilaku konsumtif. 

2. Hasil uji regresi dalam penelitian ini adalah variabel social media 

marketing sebagai variabel X memiliki pengaruh terhadap perilaku 

konsumtif sebagai variabel Y sebesar 22,5% dan 77,5% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Saran akademis yang dapat diberikan oleh peneliti adalah diharapkan 

bagi peneliti lain yang ingin meneliti hal perilaku konsumtif lebih melihat 
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variabel lainnya yang dapat mempengaruhi variabel perilaku konsumtif, 

seperti faktor – faktor lain yang sudah dijelaskan dalam bab dua. Bagi 

peneliti lain juga agar dapat menelaah dampak positif dan negatif dari 

perilaku konsumtif. Adapula saran lain adalah untuk memperluas populasi 

dan sampel untuk mendapatkan responden yang lebih banyak.  

5.2.2 Saran Praktis 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dimana 

pengaruh social media marketing terhadap perilaku konsumtif adalah 

sebesar 22,5% yang menurut peneliti masih cukup kecil untuk 

mempengaruhi perilaku konsumtif pada konsumen untuk membeli skin 

care dan make up. Saran dari peneliti untuk Sociolla adalah untuk lebih 

membangun awareness atau pengenalan terhadap skin care dan make up 

agar konsumen dapat memilah yang menjadi sebuah kebutuhan atau hanya 

sekedar memenuhi hasrat atau keinginan. 
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