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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan maka hipotesis dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif antara media 

sosial Instagram terhadap keputusan pembelian sepatu Vans dapat diterima 

dalam penelitian ini hal tersebut berdasarkan : 

1. Hasil uji t sub variabel tentang promosi pada media sosial Instragram 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu merek Vans 

di Bandar Lampung, hal tersebut karena semua sub variabel (X) nilai t 

hitung-nya lebih besar daripada t tabel, yaitu >1,985 dan nilai signifikan 

lebih kecil dari 0,05. 

2. Hasil uji F media sosial Instagram selara keseluruhan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. hal ini berarti 

adanya media sosial Instagram memungkinkan konsumen untuk 

melakukan transaksi atau pembelian produk yang ditawarkan yaitu sepatu 

merek Vans. 

3. Analisis kuantitatif diketahui bahwa, hasil uji R sebesar R 2
= 0.522 hal ini 

berarti sumbangan variabel promosi pada media sosial instragram (X) yang 

berperan dalam mempengaruhi keputusan pembelian sepatu merek Vans di 

Bandar Lampung (Y) sebesar 52,2%. Sedangkan sisanya sebesar 48,8% 
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dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penelitian ini peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara 

promosi di media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian sepatu Vans 

di Bandar Lampung. 

1. Sebaiknya outlet yang mengiklankan sepatu merek Vans pada iklan media 

sosial Intragram lebih memperhatikan pada interaksi dengan calon 

konsumen setelah pemasangan iklan pada media sosial Instragram. Outlet 

harus lebih interaktif ketika mengiklankan produk sepatu merek Vans. 

Seperti outlet dapat melakukannya dengan selalu menyapa orang-orang 

yang tergabung pada media sosial Instragram. Setelah terjadi interaksi 

antara outlet dan pengguna Instragram outlet dapat menawarkan produk 

sepatu merek Vans kepada pengguna Instragram tersebut. Pengguna 

instragram tersebut akan tertarik untuk melakukan pembelian ketika 

mereka sudah mengenal baik outlet yang mengiklankan pada media sosial 

Intragram.  

2. Selanjutnya outlet juga harus memperhatikan pada kepercayaan konsumen 

yang sudah yakin ingin membeli sepatu merek Vans melalui iklan pada 

yang ditampilkan pada media sosial Instragram. Seperti outlet 

menginformasikan kepada calon pembeli mengenai alamat jelas outlet, 
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ketika konsumen tidak menemukan alamat outlet yang mereka cari, 

pemilik outlet atau karyawan outlet langsung menanyakan posisi calon 

konsumen untuk menjemput langsung calon konsumen tersebut. 

Konsumen akan merasa puas dan lebih yakin untuk membeli sepatu merek 

Vans pada outlet tersebut. 

3. Selanjutnya outlet sebaiknya tetap mempertahankan keaktifan outlet dalam 

mananggapi pertanyaan dan komentar dari pengguna Instragram yang 

ingin mengetahui lebih detail mengenai produk sepatu merek Vans. 

Mereka akan merasa puas ketika pertannyaan dan komentar langsung 

ditanggapi. Konsumen yang sudah merasa yakin dan merasa jelas 

mengenai produk yang diiklankan akan langsung melakukan pembelian 

sepatu merek Vans. 


