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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Menurut nilai-nilai tersebut dapat ditentukan model regresi linear sederhana yang dinyatakan 

dalam persamaan yaitu: Y = 6,094 + 0,599X dimana konstanta sebesar 6,094 bernilai positif 

dan berarti bahwa tanpa pengaruh variabel lain atau nilai konstan variabel dependen (promosi 

penjualan) adalah sebesar 6,094 dan koefisien regresi X sebesar 0,599 menunjukkan nilai 

positif artinya adalah setiap penambahan 1 nilai variabel independen (promosi penjualan) 

maka nilai impulsive buying bertambah sebesar 0,599. 

2. Nilai korelasi R adalah sebesar 0,639 dan nilai R square sebagai nilai koefisien determinasinya 

adalah 0,408 untuk mengetahui persentase maka dikalikan 100% sehingga nilainya adalah 

sebesar 40,8% dan dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y 

sebesar 40,8%, sementara sebesar 59,2% sisanya merupakan pengaruh lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

3. Dengan tingkat signifikansi 0,05 maka diperoleh nilai ttabel = 1,984 (p = 0,05 dan df = 100 – 2 

= 98). Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas, diketahui nilai thitung dan signifikansi dari 

variabel X adalah 8,222 > 1,984 dan sig. 0,000 < 0,05. Berdasarkan hal tersbeut, maka promosi 

penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying. Dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima dimana terdapat pengaruh promo Starbucks Indonesia terhadap implusive 

buying. Artinya jika promosi penjualan Starbucks Indonesia baik maka akan meningkatkan 

impulsive buying konsumen 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, Adapun saran  yang peneliti berikan 

setelah meneliti masalah dalam penelitian ini antara lain: 

 

1. Saran Praktis 

a) Promosi yang merangsang konsumsi seperti katalog yang lebih menarik, hadiah yang 

lebih besar bagi konsumen yang memiliki kartu anggota, dan hadiah yang lebih 



 68 

Fhaisal Febriansah, 2022 

PENGARUH PROMOSI PENJUALAN STARBUCKS INDONESIA TERHADAP IMPULSIVE BUYING  

PADA MASA PANDEMI COVID 19  

(Survei pada followers Instagram Starbucks Indonesia) 

UPN Veteran Jakarta , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Komunikasi.  

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]  

 

menarik dalam penukaran poin harus digunakan oleh bisnis untuk meningkatkan 

jumlah pembelian impulsif yang dilakukan oleh konsumen. 

b) Starbucks harus melakukan beberapa bentuk iklan yang lebih menarik daripada iklan 

dalam bentuk diskon. Starbucks sebaiknya melakukan beberapa bentuk promosi public 

relation yang melibatkan konsumen dalam aktivitasnya sehingga konsumen dapat 

merasakan sendiri pengalaman Starbucks Indonesia. Salah satu contohnya adalah 

penyelenggaraan event seperti kampanye “Learn to Brew”, dimana konsumen diajak 

dalam proses meracik kopi dan minumannya sendiri. 

2. Saran Teoritis 

a) Pada penelitian selanjutnya hendaknya peneliti mengkombinasikan variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini atau menggunakan pendekatan penelitian yang 

lebih mendetail yakni menggunakan pendekatan kualitatif guna mengetahui kualitas 

promosi yang dilakukan. 

b) Peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa kedepannya diharapkan 

agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut terutama pada faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi pembelian impulsif, karena pembelian impulsif sangat penting 

dalam meningkatkan penjualan, seperti store environment, service quality dan lain 

sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	BAB V
	KESIMPULAN

