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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa adanya 

pengaruh Daya Tarik Selebgram beauty reviewer terhadap minat beli konsumen product 

Secondate dengan studi kasus pada followers Titan Tyra @secondatebeauty. Data ini 

dibuktikan dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana, dan didapatkan hasil 

yaitu Y = 18,859 + 0,737 X, yang berarti minat beli konsumen sangat berpengaruh terhadap 

Daya Tarik Selebgram sebanyak 0,737 sehingga apabila terjadinya peningkatan sebesar 1 

satuan terhadap variabel Daya Tarik, maka akan meningkatkan variabel Minat Beli Konsumen 

dengan asumsi variabel independen yang lain memiliki nilai yang tetap. Uji analisis data 

dengan menggunakan uji T didapatkan hasil t Hitung sebesar 7,566 dan t tabel yaitu sebesar 

1,664. Dari nilai output yang diperoleh maka dapat disimpulkan yaitu t hitung lebih besar dari 

t tabel maka terjadi Pengaruh secara parsial antara variabel X (Daya Tarik Selebgram) terhadap 

variabel Y (Minat beli Konsumen) sehingga apabila nilai t hitung memperoleh hasil yang 

positif, maka variabel X Daya Tarik Selebgram akan terus meningkat (dalam hal ini adanya 

self-upgrade dari pelaku Selebgram untuk meningkatkan daya tariknya), dan juga variabel Y 

minat beli konsumen akan ikut meningkat. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan hasil Uji 

Koefisien Determinan, nilai 0,368 atau 36,8% menunjukkan bahwa adanya pengaruh variabel 

X Daya Tarik Selebgram yang secara simultan terhadap variabel Y minat beli konsumen.dan 

sisanya yaitu sebesar 63,2% dijelaskan oleh factor/variabel lain yang tidak ada dalam penelitian 

ini. 

5.2 Implikasi dalam Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teori pemasaran menurut Kotler (2004:5) yaitu proses 

memberi kepuasan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Ada juga teori 

pendukung lainnya yaitu teori komunikasi persuasive, penulis mengambil menurut ahli Carl J. 

Hoylan menyatakan bahwa komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, 

keterampilan, dengan menggunkaan symbol berupa kalimat, gambar dan figure. Sehingga 

pernyataan teori ini bisa dikatakan berhasil karena berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

dari variabel X Daya Tarik Selebgram berpengaruh terhadap minat beli konsumen product 

Secondate. Minat beli konsumen diciptakan karena adanya pengaruh persuasive dalam bentuk 

apapun dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga memperoleh hasil 

yang positif dan adanya pengaruh Variabel Daya Tarik Selebgra, terhadap Variabel Minat Beli. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang dilakukan dan telah disimpulkan di atas, 

maka penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu saran metodologis dan saran praktis 

sebagai berikut : 

5.2.1 Saran metodologis 

1. Bagi peneliti yang akan dan atau berminat untuk mengangkat penelitian dengan 

topik yang sama, disarankan untuk mengembangkan lagi variabel-variabel yang 

lain seperti engagement rate selebgram, melakukan transaksi dengan exposure 

yaitu selebgram yang mempromosikan suatu produk untuk meningkatkan minat 

beli konsumen dengan nama yang dia punya atau biasa disebut sebagai timbal 

balik dan tidak memiliki hasil yang pasti. Atau menggunakan variabel turunan 

sebagai variable data yang akan dihitung seperti, brand quality, social media 

engagement, beauty campaign, new collaboration project dan atau beberapa 

variable yang dapat mendukung karya ilmiah peneliti kedepan.  

2. Penelitian ini menggunakan subjek dengan kriteria perempuan dan laki-laki. 

Karena hasil  yang paling dominan adalah responden jenis kelamin perempuan, 

maka jika memungkinkan peneliti kedepan dapat meneliti subjek dengan 

responden laki-laki dengan karakteristik yang berbeda misalnya laki-laki yang 

mempunyai kebiasaan merawat diri, atau seorang professional Makeup artist 

dan bahkan model Androgny yang menjadi salah satu sasaran unik kedepan 

yaitu ingin mengetahui apakah mereka juga berpengaruh terhadap minat beli 

produk Skincare yang diperagakan oleh Selebgram. 

3. Penelitian ini terbatas pada akun Instagram selebgram Titan Tyra 

@secondatebeauty dan hanya meneliti responden yang berada di Indonesia, 

sehingga untuk kedepannya disarankan bagi para peneliti selanjutnya dapat 

lebih lagi menggali penelitian tentang penjualan dan keputusan minat beli 

melalu International Shipping yang terdapat pada website produk Secondate. 

5.2.1 Saran praktis 

1. Pelaku bisnis harus lebih memperhatikan kualitas selebgram yang digunakan 

mulai dari daya tarik yang bisa menarik minat beli konsumen, bagaimana dia 

berpenampilan (appearance), mempunyai kepribadian yang dekat para 

konsumen serta mampu mengkomunikasikan dan atau merepresentasikan 

produk yang digunakan (personality), serta mempunyai gaya hidup yang 

memberikan dampak positif (lifestyle). Dengan daya Tarik yang unik dari 
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seorang selebgram, maka akan lebih diterima konsumen dan dapat membuat 

konsumen percaya terhadap product tersebut. 

2. Peneliti menyarankan agar pihak Selebgram yang menjadi subjek penelitian ini, 

dapat membuka jalan bagi para Pelajar/Mahasiswa yang ingin melakukan 

penelitian tentang produk mereka. Tentunya denngan akses tersebut, secara 

tidak langsung Pelajar/Mahasiswa dapat turut serta membantu pengembangan 

bisnis secara mendalam, baik dalam segi produk maupun peningkatan kualitas 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


