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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

menjadi 7 poin, yaitu : 

1. Variabel promosi Content Creation sosial media LINE 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Hal ini ditunjukan dari 

nilai koefisien regresi Content Creation sebesar 0,691 dengan 

tingkat signifikan 0,009. Karena nilai koefisien regresi bernilai 

positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel 

Content Creation media sosial LINE Starbucks berpengaruh 

terhadap Loyalitas Konsumen.  

2. Variabel promosi Content Sharing sosial media LINE tidak 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Hal ini ditunjukan dari 

nilai koefisien regresi Content Sharing adalah sebesar 0,397 

dengan tingkat signifikansi 0,188. Karena nilai koefisien regresi 

bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

variabel Content Sharing media sosial LINE Starbucks tidak 

berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen.  

3. Variabel promosi Connecting sosial media LINE tidak berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen. Hal ini ditunjukan dari nilai koefisien 

regresi Connecting adalah sebesar 0,207 dengan tingkat 

signifikansi 0,536. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, 

maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel Connecting 

media sosial LINE Starbucks tidak berpengaruh terhadap Loyalitas 

Konsumen. 
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4. Variabel promosi Community Building sosial media LINE 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Hal ini ditunjukan dari 

nilai koefisien regresi Community Building adalah sebesar 1,341 

dengan tingkat signifikansi 0. Karena nilai koefisien regresi 

bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

variabel Community Building sosial media LINE Starbucks 

berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen.  

5. Berdasarkan uji t didapatkan kesimpulan bahwa variabel promosi 

melalui sosial media LINE Starbucks yang berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen adalah variabel 

Content Creation dan Community building saja. Variabel content 

Sharing sosial media LINE Starbucks tidak berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap Loyalitas konsumen karena t hitung 

< t tabel (1,325 < 1,664) dan memiliki nilai signifikansi 0,188 > 

0,05. Variabel Connecting sosial media LINE Starbucks tidak 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas 

konsumen Karena t hitung < t tabel yaitu (0,621 < 1,664) dan 

memiliki nilai signifikansi 0,536 > 0,05 

6. Berdasarkan uji statistik F yang telah dilakukan didapatkan hasil 

bahwa variabel promosi melalui sosial media LINE seperti Content 

Creation, Content Sharing, Connecting, Community Building yang 

diuji secara simultan, mempengaruhi loyalitas konsumen. 

7.  Berdasarkan hasil analisis uji regresi linear berganda, dapat 

disimpulkan bahwa variabel promosi yaitu Content Creation, 

Community Building sosial media LINE Starbucks berpengaruh 

terhadap Loyalitas Konsumen. Namun untuk variabel promosi yang 

lain seperti Content Sharing, Connecting sosial media LINE 

Starbucks tidak berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen 
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5.2  Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, 

dapat dikemukakan beberapa saran antara lain: 

 

1. Saran untuk variabel promosi Content Creation, Starbucks dapat 

menambahkan berbagai macam inovasi konten promosi melalui 

sosial media LINE Starbucks untuk menarik konsumen baru dan 

mempertahankan konsumen yang sudah loyal terhadap Starbucks.  

2. Saran untuk variabel promosi Content Sharing, Starbucks 

diharapkan dapat lebih konsisten membagikan berbagai macam 

konten promosi kepada konsumen yang sudah menambahkan 

official account Starbucks di media sosial LINE. 

3. Saran untuk variabel promosi Connecting, Starbucks diharapkan 

dapat membuat inovasi konten yang lebih menarik seperti 

contohnya berkolaborasi dengan Walt Disney Company agar 

konsumen tertarik untuk membagikan konten yang dibuat oleh 

Starbucks di media sosial LINE. 

4. Kemudian saran untuk variabel promosi Community Building 

adalah, Starbucks diharapkan dapat memberikan keuntungan lebih 

bagi konsumen yang sudah menjadi member Starbucks. Kemudian 

Starbucks Indonesia juga dapat mengadakan lebih banyak acara 

yang berkaitan dengan industri kopi di kota Semarang sehingga 

konsumen dapat mengetahui bahwa Starbucks sering mengadakan 

acara mengenai industri kopi. Karena lokasi acara yang berkaitan 

dengan industri kopi yang dilakukan oleh Starbucks Indonesia, 

hanya dilakukan di kota-kota besar saja seperti Jakarta, Bandung, 

Jogjakarta dan Surabaya. Dan juga harga yang di berikan 

seharusnya lebih terjangkau, sehingga lebih banyak konsumen 

yang tertarik untuk belajar dan mengikuti kegiatan yang berkaitan 

dengan industri kopi. 
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5. Untuk penelitian yang mendatang, diharapkan peneliti yang lain 

dapat menambahkan variabel lain dalam penelitiannya, karena 

dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan R square sebesar 

48%. Dan sisanya 52% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di 

teliti. 

  


