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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan  

 Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Terdapat pengaruh yang signifikan konten media sosial Instagram 

terhadap brand awareness PT. Pos Indonesia.  

2. Dalam penelitian ini 19,4 % brand awareness PT. Pos Indonesia 

dipengaruhi oleh konten Instagram dan berkorelasi 0,440 dengan 

hubungan postif sangat sedang.  

3. Variabel konten media sosial instagram memberikan prediksi kanaikan 

sebesar 0,352 terhadap brand awareness PT.Pos Indonesia.  

5.2 Saran  

 Berdasarkan hsail penelitian, saran yang dapat diberikan penelti sebagai 

berikut :  

5.2.1 Saran Akademis  

 Diharapkan pada penelitian seanjutnya, peneliti yang lain dapat 

mengelaborasi variabel-variabel dalam konten media sosial maupun brand 

awareness agar dapat dijadikan variabel sendiri. Kemudian diharapkan pada 
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penelitian yang akan datang pula, penelitian ini dpat dikembangkan dengan sifat 

kualitatif untuk mengetahui lebih dalam kenapa hanya 19,4% konten mesia sosial 

mempengaruhi brand awareness PT. Pos Indonesia.  

5.2.2   Saran Praktis 

 Dari hasil penelitianyang dilakukan, penulis memiliki saran praktis, yakni 

sebagai berikut :  

1. Memperbaharui tagline dari pos Indonesia, seperti “Pos Indonesia, 

Menjangkau Cepat Seluruh Negeri” 

2. Karena Pos Indonesia dalam strtateginya tengah membidik para milineals 

dan para wirausahawan muda untuk mengunakan pos Indonesia, Pos 

Indonesia dapat membuat kompetisi mini vlog mengenai pengiriman paket 

menggunakan Pos Indonesia.  

3. Memberikan pemahaman baru kepada pengguna Pos Indonesia yang lama 

bahwa Pos Indonesia telah memperbaharui kinerjanya, salah satunya 

dengan membuatkan konten di Instagramnya seperti “Testimoni 

Pelanggan”. Testimoni ini dapat berisi customer yang telah menggunakan 

kembali jas Pos Indonesia dan mengutarakan bahwa pengiriman 

menggunakan Pos Indonesia lebih cepat.  

  

 

 

Pengaruh Konten Media..., Lusy Audyna, FIKOM UMN, 2018




