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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Penelitian dilakukan dengan total responden berjumlah 52 orang 

dengan kriteria responden sudah menjadi follower perusahaan 

minuman bermerek SEDOT dan pernah melihat promosi perusahaan 

minuman bermerek SEDOT dengan responden berjenis kelamin laki-

laki berjumlah 20 dan perempuan berjumlah 32.  

5.1.2. Berdasarkan dari hasil analisis deskriptif dihasilkan bahwa deskripsi 

variabel terhadap minat beli pada Perusahaan Minuman Bermerek 

Sedot dihasilkan variabel content creation dengan skor jawaban rata-

rata sebesar 4.01 dengan keterangan setuju yang berarti rata-rata 

responden merespons dengan positif, variabel content sharing dengan 

skor jawaban rata-rata sebesar 3.97 dengan keterangan setuju yang 

berarti rata-rata responden merespons dengan positif, variabel 

connecting dengan skor jawaban rata-rata sebesar 4 dengan keterangan 

setuju yang berarti rata-rata responden merespons dengan positif, 

variabel community building dengan skor jawaban rata-rata sebesar 

4.01 dengan keterangan setuju yang berarti rata-rata responden 

merespons dengan positif, variabel minat beli dengan skor jawaban 

rata-rata sebesar 4.05 dengan keterangan setuju yang berarti rata-rata 

responden merespons dengan positif. Dari data tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa secara umum seluruh variabel memiliki rata-rata 

skor yang setuju dan dapat diartikan rata-rata responden memiliki 

respons yang positif terhadap perusahaan minuman bermerek Sedot. 

5.1.3. Berdasarkan dari olah data pada penelitian dihasilkan koefisien 

determinasi (R2) bernilai 0,662 yang menunjukkan bahwa variabel 

bebas meliputi content creation, content sharing, connecting dan 
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commmunity building menjelaskan minat beli sebesar 66,2%, dan 

sedangkan 33,8% berasal dari variabel lain yang terdapat di luar 

penelitian. 

5.1.4. Berdasarkan dari hasil regresi linier berganda didapatkan hasil bahwa 

Konstanta memiliki nilai 2,764 yang memiliki arti jika seluruh variabel 

bebas bernilai 0 (nol) maka minat beli terhadap perusahaan minuman 

bermerek Sedot naik sebesar 2,764 satuan. Variabel yang memiliki 

kontribusi positif dan signifikan terhadap minat beli yaitu variabel 

content creation dengan nilai koefisien (b) 0,504, nilai thitung 3,064, dan 

dengan signifikansi 0,004 serta variabel community building dengan 

nilai koefisien (b) 0,674, nilai thitung 3,628 dan dengan signifikansi 

0,001. 

5.1.5. Berdasarkan hasil uji F didapatkan hasil nilai Fhitung 22,970 yang dapat 

dilihat pada gambar tabel 4.13 dan nilai Ftabel didapatkan sebesar 2,57, 

dengan arti bahwa nilai Fhitung > nilai Ftabel. Sedangkan, Tingkat 

signifikansi didapatkan bernilai 0,000 merupakan lebih kecil dari nilai 

derajat keyakinan sebesar 5%.  Dari hasil uji F yang didapatkan maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel bebas promosi media sosial 

Instagram yang meliputi content creation, content sharing, connecting, 

dan community building secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli pada promosi media sosial Instagram 

Perusahaan Minuman Bermerek SEDOT. 

5.1.6. Berdasarkan dari hasil uji parsial (t) didapatkan hasil, bahwa: Variabel 

content creation dan community building berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat beli pada promosi media sosial Instagram Perusahaan 

Minuman Bermerek Sedot. Sedangkan, variabel content sharing dan 

connecting tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli pada 

promosi media sosial Instagram perusahaan minuman bermerek Sedot. 
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5.2  Saran 

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai pengaruh 

promosi media sosial Instagram terhadap minat beli konsumen pada 

Perusahaan Minuman Bermerek Sedot, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan terkait konsep 

pemasaran yang lebih baik dan lebih ideal lagi sehingga perusahaan 

minuman bermerek Sedot yang notabene masih tergolong baru ini mampu 

berkembang dan bertumbuh secara lebih optimal lagi. 

1. Bagi Perusahaan Minuman Bermerek Sedot, berdasarkan keempat variabel 

independen terdapat dalam penelitian ini yaitu Content Creation, Content 

Sharing, Connecting, Community Building, keempat variabel ini perlu 

diperhatikan oleh perusahaan karena memiliki pengaruh terhadap minat beli 

untuk minuman bemerek Sedot. Variabel dalam penelitian ini yang 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan adalah Content Creation dan 

Community Building. Hal ini dapat terlihat dari pembuatan konten yang 

menarik yang berkaitan dengan membangun komunitas seperti 

“Memberikan Nonton Film Gratis” dan hal inilah yang membuat banyak 

follower dan pengikutnya sangat terdorong untuk mengikuti setiap ada event 

– event yang ditawarkan oleh perusahaan minuman bermerek Sedot. Dapat 

disimpulkan bahwa content creation dan community building menjadi 

variabel utama yang dilihat konsumen sebelum mempunyai minat beli. 

Apabila perusahaan semakin meningkatkan content creation dan 

community building, maka hal tersebut dapat meningkatkan minat beli 

konsumen.  

2. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

membantu peneliti selanjutnya untuk dijadikan acuan pada penelitiannya. 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan untuk 

mencari tahu pengaruh social media marketing terhadap minat beli sebesar 

66,2%, hal ini mendasari penelitian selanjutnya di mana Media Sosial 

Instagram sebagai Sarana Promosi untuk Meningkatkan Beli Konsumen 

(Deru Indika & Cindy Jovita, 2017).  
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3. Saran untuk Content Sharing, Antusiasme Perusahaan minuman bermerek 

Sedot untuk menawarkan promosi – promosi dan memposting foto di akun 

sosial Instagram Sedot.idn. cukup tinggi, namun belum menarik atau tidak 

cukup kuat untuk menarik minat beli konsumen, maka dari itu, perusahaan 

perlu memperluas pasar di mana target yang dituju tidak hanya sekedar 

mahasiswa akan tetapi menyasar ke dewasa dengan menyediakan produk 

baru yaitu bernuansa panas. Hal ini diharapkan dapat lebih mendapat respon 

yang positif bagi calon konsumennya. Perusahaan perlu menerapkan 

promosi di media sosial yang lain, yang notabene dijamah oleh kalangan 

dewasa seperti WhatsApp ataupun Facebook. Perluasan jaringan ini 

menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan respon dari konsumen dengan 

range usia di atas 25 tahun.  

4. Saran untuk Connecting, Konsumen merasa tertarik untuk mengunjungi 

Perusahaan minuman bermerek Sedot ketika ada pemberitahuan ataupun 

informasi yang berkaitan dengan promosi – promosi yang ditawarkan yang 

diselenggarakan di akun sosial Instagram Sedot.idn. Pada dasarnya, minat 

beli akan minuman bermerek Sedot itu sudah dinilai tinggi. Dengan kata 

lain, perusahaan bermerek Sedot ini sudah dikenal di kalangan konsumen. 

Hal ini terlihat dari respon atas komunikasi pemasaran termasuk yang 

dilakukan melalui media sosial Instagram di mana sebagian besar konsumen 

mengetahui keberadaan outlet dan perusahaan tersebut. Komunikasi sosial 

yang baik ini perlu dijaga dan dipertahankan agar citra obyek ataupun brand 

minuman bermerek Sedot ini bisa dikenal semakin banyak orang. Maka dari 

itu, saran untuk connecting perlu ada suatu kreasi dimana komunikasi foto 

yang dikemas harus kreatif agar menarik perhatian konsumen sehingga 

aplikasi media sosial Instagram menonjolkan sharing foto atau gambar 

terbukti mempunyai korelasi yang kuat agar mempengaruhi minat beli 

konsumen.   


