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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh social media

communication dan brand image terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil

analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel social media communication berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap purchase intention, artinya bahwa social media

communication dapat meningkatkan purchase intention konsumen pada

distro Vearst Jeans.

2. Variabel brand image berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

purchase intention, artinya brand image yang dimiliki oleh Vearst Jeans

dapat meningkatkan purchase intention konsumen pada distro Vearst

Jeans.

3. Variabel social media communication dan brand image secara simultan

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase intention,

artinya bahwa social media communication dan brand image dapat

meningkatkan purchase intention konsumen pada distro Vearst Jeans.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan

saran sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh social media communication

dan brand image terhadap purchase intention, peneliti memberikan saran

kepada Vearst Jeans untuk meningkatkan purchase intention sebagai

berikut:

a. Social Media Communication

Berdasarkan hasil rekapitulasi data mengenai variabel social media

communication, peneliti menyarankan kepada Vearst Jeans untuk

memperbaiki komunikasi di media sosial instagram dengan cara

memperjelas informasi yang diberikan, selain itu informasi yang

diberikan harus lebih menarik agar meningkatkan minat beli

konsumen terhadap produk Vearst Jeans. Testimoni merupakan suatu

hal yang sangat penting bagi konsumen ketika akan belanja online,

oleh karena itu Vearst Jeans harus mampu menarik konsumen-

konsumennya agar bersedia memberikan testimoni ketika sudah

melakukan pembelian, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara

memberikan diskon untuk konsumen yang memberikan testimoni

pembelian.

b. Brand Image

Berdasarkan hasil rekapitulasi data mengenai variabel brand image,

peneliti menyarankan kepada Vearst Jeans untuk meningkatkan

kualitas dari produk-produk Vearst Jeans. Selain itu, produk-produk

harus mempunyai karakteristik desain yang lebih menarik dan lebih

baik sehingga Vearst Jeans harus meningkatkan desain dari produk-

produknya agar meningkatkan citra merek di benak konsumen.
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti pengaruh

variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada

penelitian ini.

b. Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti media sosial

lain selain instagram dalam penelitannya.

c. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk

peneliti selanjutnya diharapkan subjek penelitian dapat menggunakan

subjek penelitian lainnya.


