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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Di tengah persaingan bisnis kuliner yang ketat di Semarang saat ini, salah 

satu yang dilakukan oleh Loffle ialah meningkatkan keputusan pembelian 

konsumennya, karena dengan adanya peningkatan jumlah keputusan pembelian 

maka Loffle akan semakin mampu bersaing dengan bisnis kuliner lainnya. Untuk 

dapat meningkatkan keputusan pembeliannya, Loffle melakukan salah satu kiat 

pemasaran, yakni dengan iklan. Loffle melakukan iklan dengan memanfaatkan 

media sosial Instagram dan memanfaatkan fitur-fiturnya. 

Hasil di dalam penelitian menjawab rumusan masalah yang terpapar pada 

BAB I, yaitu terdapat pengaruh iklan melalui media sosial Instagram terhadap 

keputusan pembelian Loffle. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil dari uji t yang 

menunjukkan t hitung iklan melalui media sosial Instagram 10,546 > dari t tabel 

1,66055 atau sig. 0,000 < 0,05 adalah signifikan pada taraf signifikansi 5%, 

dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. 

Untuk melihat seberapa besar pengaruh dari iklan melalui media sosial 

Instagram terhadap keputusan pembelian ditunjukkan pada regresi linier 

sederhana yang telah dilakukan yakni pengaruh dari iklan itu sendiri adalah 

sebesar 53,2%. Artinya aspek-aspek yang terdapat dalam iklan Loffle mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya sebesar 53,2%. Selain itu, 

iklan dan keputusan pembelian memiliki hubungan yang kuat, hal tersebut 

ditunjukkan dari uji korelasi dengan hasil 0,729.  



78 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa aspek-aspek yang 

terdapat pada iklan seperti pesan, visual, warna, pemilihan talentyang menarik, 

dan penunjukkan kualitas pada iklan merupakan hal yang perlu diperhatikan. 

Aspek-aspek yang terdapat di dalam iklan akan mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian. Sehingga apabila aspek-aspek iklan dapat dipenuhi 

dengan baik, maka keputusan pembelian akan meningkat. 

Pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian tersebut juga didukung dari 

jawaban narasumber yang menyetujui bahwa iklan yang menarik dan mudah 

dipahami akan mempengaruhi keinginan, sehingga konsumen mampu membuat 

keputusan pembelian. Hal tersebut ditunjukkan dalam kuesioner bahwa terdapat 

85 responden yang menjawab setuju dan sangat setuju dalam pernyataan 

tersebut. 

Indikator dalam variabel iklan yang paling berpengaruh ialah gambar yang 

menarik dengan presentase setuju sebesar 94%, kombinasi warna eye catching 

dengan presentase setuju sebesar 96%, dan pesan serta visual yang 

menimbulkan keinginan untuk mencoba sebesar 85%. Artinya, semakin sering 

Loffle dalam membuat iklan melalui media sosial Instagram yang menarik, maka 

akan semakin meningkat keputusan pembelian konsumennya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Loffle, untuk meningkatkan keaktifan media sosial Instagram 

sebagai media periklanannya, sehingga dapat menjangkau konsumen untuk 

membeli produk dalam jumlah yang lebih banyak. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih banyak variabel 

independen, sehingga dapat melihat lebih jauh variabel lainnya yang dapat 

mempengaruhi sebuah keputusan pembelian 

3. Bagi peneliti selanjutnya juga disarankan untuk lebih banyak menggunakan 

sampel dalam penelitian, sehingga dengan demikian penelitian selanjutnya 

dapat semakin memberikan sebuah gambaran yang lebih spesifik mengenai 

pengaruh media sosial Instagram sebagai media periklanan terhadap 

keputusan pembelian. 

  


