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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian mengenai Penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) 

di Instagram Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Kebutuhan Perempuan 

(Studi Kasus Terhadap Pemilik Online Shop di Instagram), maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Kegiatan promosi menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di 

Instagram  di dominasi oleh pemilik online shop di Instagram 

perempuan, dimana sebanyak 97 responden yang mengisi kuesioner 

yang di berikan oleh peneliti  merupakan responden perempuan dan 

3 responden lainnya merupakan responden laki-laki. 

 

2. Varibel SFS (Shoutout for Shoutout), foto di Instagram, caption 

(keterangan gambar) di Instagram, dan bahasa di Instagram yang ada 

di dalam penelitian Penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) di 

Instagram Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Kebutuhan 

Perempuan (Studi Kasus Terhadap Pemilik Online Shop di 

Instagram)  mempunyai hubungan dengan variabel peningkatan 
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penjualan yang terlihat di dalam analisis crosstab mendapatkan hasil 

Chi-square hitung > Chi-square tabel yang artinya adalah ada 

hubungan antara variabel Varibel SFS (Shoutout for Shoutout), foto 

di Instagram, caption (keterangan gambar) di Instagram, dan bahasa 

di Instagram dengan peningkatan penjualan. 

 

3. Penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram Untuk 

Meningkatkan Penjualan Produk Kebutuhan Perempuan (Studi 

Kasus Terhadap Pemilik Online Shop di Instagram) sangat  penting 

untuk online shop di Instagram dan dapat meningkatkan penjualan 

online shop di Instagram yang menggunakannya, di lihat dari 

sebanyak 89 responden yang menyatakan setuju terhadap variabel 

peningkatan penjualan dan 11 responden menyatakan tidak setuju 

dengan variabel peningkatan penjualan atau lebih kecil dari yang 

menyatakan setuju dengan variabel peningkatan penjualan. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil kesimpulan tentang Penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) di 

Instagram Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Kebutuhan Perempuan (Studi 

Kasus Terhadap Pemilik Online Shop di Instagram), maka peneliti memberikan 

hasil penelitian sebagai berikut : 
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1. Meskipun Penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram Untuk 

Meningkatkan Penjualan Produk Kebutuhan Perempuan dianggap 

mempengaruhi dan memberikan hasil meningkatkan penjualan online shop 

di Instagram, akan lebih baik jikapemilik online shop di Instagram 

mencoba promosi online di Instagram yang lainnya agar konsumen tidak 

merasa jenuh melihat SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram yang di 

lakukan oleh para online shop di Instagram. 

 

2. Akan lebih baik jika promosi dengan SFS (Shoutout for Shoutout) di 

Instagram juga mengikuti perkembangan teknologi yang terus 

berkembang, tidak hanya di lakukan dengan cara yang lama melainkan 

cara yang baru yang   harus terus di kembangkan. Salah satunya adalah 

SFS (Shoutout for Shoutout) snapgram yang merupakan SFS yang 

dilakukan pada postingan cerita akun Instagram satu dengan yang lainnya. 

Kemudian ada SFS (Shoutout for Shoutout) video atau SFS (Shoutout for 

Shoutout) yang di lakukan dengan menggunakan video sebagai pengganti 

foto, agar lebih menarik dan dapat menambahkan variasi lain sesuai 

keinginan. 

 

 

3. Bagi online shop di Instagram yang menggunakan SFS (Shoutout for 

Shoutout) di Instagram di sarankan untuk menggunakannya sesuai dengan 
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kebutuhan, agar tidak terjadi spam di Instagram yang berlebihan sehingga 

dapat mengganggu follower di Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




