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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

 Pada penelitian ini hasil analisis data dengan menggunakan Structural 

Equation Modeling (SEM) untuk menguji pengaruh antara visual appeal dan 

information adequacy terhadap attitude toward influencer recommendation post 

melalui trust on food blogger serta implikasinya terhadap purchase intention. 

Berdasarkan model struktural dari keempat hipotesis yang diajukan semuanya 

sesuai dengan hasil temuan dari Lu et al. (2014). Sehingga hasil dari model 

struktural tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Visual appeal memiliki pengaruh positif terhadap trust on food blogger. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin menariknya foto dan 

tampilan instagram pada KELUAR MAKAN, akan membuat tingkat 

kepercayaan followers terhadap food blogger KELUAR MAKAN 

semakin meningkat. Sehingga nantinya akan mempengaruhi 

kecenderungan responden untuk tertarik dalam mencoba makanan yang 

direkomendasikan oleh KELUAR MAKAN. 

2. Information adequacy memiliki pengaruh positif terhadap trust on food 

blogger. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin jelasnya informasi 

yang ditawarkan oleh KELUAR MAKAN lewat caption, seperti 

informasi mengenai harga, lokasi resotran, komposisi makanan, sampai 

tekstur makanan akan meningkatkan tingkat kepercayaan followers 

terhadap food blogger KELUAR MAKAN. Sehingga nantinya akan 

mempengaruhi kecenderungan responden untuk berani mencoba makanan 

yang direkomendasikan oleh KELUAR MAKAN. 

3. Trust on food blogger memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward 

influencer recommendation post. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

adanya kepercayaan dari followers terhadap food blogger KELUAR 

MAKAN maka akan menimbulkan sikap yang positif dari followers 

terhadap review makanan yang ditawarkan oleh KELUAR MAKAN. 
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4. Attitude toward influencer recommendation post memiliki pengaruh 

positif terhadap purchase intention. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

adanya sikap yang positif dari followers terhadap review makanan yang 

ditawarkan oleh KELUAR MAKAN, maka akan meningkatkan penjualan 

makanan dari restoran yang produk makanan nya di review oleh 

KELUAR MAKAN. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian, peneliti ingin agar penelitian ini 

memiliki dampak baik kepada KELUAR MAKAN agar dapat lebih baik lagi, 

maupun kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai topik yang sama ataupun yang berkaitan dengan food blogger agar 

hasilnya dapat lebih koperatif dan mendalam. 

 

5.2.1 Saran Bagi Perusahaan 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengajukan saran 

bagi KELUAR MAKAN sebagai berikut: 

1. Memaksimalkan penggunaan fitur – fitur yang tersedia di instagram 

seperti instagram live dan instagram story, sehingga para followers 

dapat mengetahui update terbaru seperti kondisi dan suasana dari 

restoran yang sedang direview oleh KELUAR MAKAN. 

2. Memperbanyak kerja sama dengan restoran – restoran dalam pemberian 

reward kepada followers nya dengan cara memberikan potongan harga 

pada transaksi di restoran jika menyebutkan kode diskon yang diberikan 

oleh KELUAR MAKAN. 

3. Tidak hanya memberikan review makanan berupa foto, tetapi juga 

terkadang memberikan review berupa cuplikan dalam bentuk video di 

instagram yang berisi tentang informasi mengenai makanan dan suasana 

restoran. 

4. Memberikan informasi mengenai harga makanan pada setiap foto 

review makanan yang diberikan kepada para followers, sehingga 
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followers dapat mengetahui dan memperikan budget yang dibutuhkan 

untuk makan di restoran tersebut. 

 

5.2.2 Saran Untuk Penulis Selanjutnya 

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengajukan saran 

bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan variabel attitude toward 

sponsored recommendation post. Karena, penulis tidak meneliti semua restoran 

yang bekerja sama dengan food blogger. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan variabel tersebut untuk memperluas penelitian yang dilakukan.  

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penliti tidak hanya melakukan 

penelitian dari pihak food blogger saja, tetapi juga meneliti restoran – restoran 

yang telah bekerja sama dengan food blogger agar dapat mengetahui manfaat 

dari kerjasama antara food blogger dengan restoran. 

3. Untuk penelitian ini, penulis hanya meniliti dampak kerja sama antara food 

blogger dan restoran dari segi purchase intention saja, diharapkan peneliti 

selanjutnya dapat juga meneliti mengenai dampak brand awareness dari 

kerjasama yang dilakukan oleh food blogger dengan pihak restoran. 
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