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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara media sosial Instagram sebagai media 

komunikasi pemasaran dengan loyalitas pelanggan Telkomsel Indonesia dengan 

nilai 0.000 < 0,05. Hubungannya bersifat cukup kuat dan searah sebesar 0,586 

terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Media sosial Instagram sebagai media komunikasi pemasaran berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan Telkomsel Indonesia dengan presentase pengaruh 

sebesar 34,4%. Sedangkan sisanya sebesar 65,6% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar penelitian ini 

Di tengah persaingan yang ketat saat ini Telkomsel memanfaatkan media 

sosial Instagram sebagai salah satu media komunikasi pemasarannya untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggannya. Berdasarkan penelitian ini didapatkan 

hasil bahwa Telkomsel dengan menggunakan media sosial Instagram pada akun 

@telkomsel sebagai media komunikasi pemasaran memiliki hubungan positif 

dan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dengan kata lain, semakin 

sering Telkomsel menggunakan Instagram sebagai media komunikasi 

pemasarannya maka loyalitas pelanggannya pun akan terus mengalami 

peningkatan.  

5.2 Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih spesifik terhadap 

variabel dependen (media sosial Instagram), yaitu melihat lebih dalam ke masing-
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masing dimensi dari variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah 

accessibility, speed, reach, interactivity, longetivity/volatility, untuk melihat 

dimensi mana yang paling berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.   

2. Sampel yang digunakan sebaiknya juga lebih banyak daripada sampel dalam 

penelitian ini, dengan demikian penelitian lanjutan tersebut dapat semakin 

memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai pengaruh  media sosial 

sebagai media komunikasi pemasaran terhadap loyalitas pelanggan 

3. Bagi Telkomsel Indonesia untuk untuk meningkatkan keaktifan akun instagram 

@telkomsel dalam menjaga interaksi dengan pelanggan dengan memberikan 

informasi dan juga merespon setiap pertanyaan, saran, dan kritik dari para 

pelanggan, sehingga hubungan dengan pelanggan dapat terjalin dengan baik yang 

akan memberikan dampak terhadap loyalitas para pelanggan. 

4. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi perusahaan telekomunikasi 

seluler lainnya untuk dapat memanfaatkan dan mengelola akun instagram secara 

sungguh-sungguh sebagai media komunikasi pemasaran mereka karena melihat 

pengaruhnya yang cukup besar terhadap loyalitas pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 


