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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian dengan judul “Pengaruh Komunikasi Baso Aci Akang terhadap 

Minat Beli Konsumen di Masa Pandemi Covid-19” yang telah dilakukan survei 

kepada 100 responden followers atau pengikut akun Instagram @basoaciakang 

memperoleh hasil bahwa komunikasi pemasaran Baso Aci Akang memiliki 

pengaruh terhadap minat beli konsumen di masa pandemi Covid-19, yaitu sebesar 

30% dan sisanya sebesar 70% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti 

pada penelitian ini. Faktor-faktor tersebut, yaitu penggunaan platform media sosial 

lainnya maupun e-commerce, seperti Facebook, Twitter, Tokopedia, Shopee, dan 

lain sebagainya. Selain itu kualitas produk, kepercayaan produk, dan kepuasan 

produk juga menjadi faktor pendukung timbulnya minat konsumen untuk 

melakukan pembelian produk. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis, memperoleh hasil t hitung 

sebesar 6,479 > t tabel 1,660. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan 

H1 diterima dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,005, artinya semakin besar 

pengaruh komunikasi pemasaran yang dilakukan Baso Aci Akang maka semakin 

kuat pengaruhnya terhadap Minat Beli Konsumen di Masa Pandemi Covid- 19. 

Hasil perhitungan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan pada Komunikasi Pemasaran Baso Aci Akang terhadap Minat Beli 

Konsumen di Masa Pandemi Covid- 19. 

Penggunaan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) sebagai 

landasan pada penelitian ini mampu menjelaskan bagaimana perilaku pembelian 

yang dilakukan oleh konsumen Baso Aci Akang dapat timbul karena disebabkan 

oleh adanya intensi atau niat dari diri konsumen tersebut untuk melakukan atau 

tidak melakukan pembelian produk Baso Aci Akang.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden didominasi oleh 

perempuan sebesar 75% dengan rata-rata usia 17 – 25 tahun sebesar 78%. Lalu 

sebagian besar responden berstatus sebagai Mahasiswa/i dengan persentase sebesar 
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78%. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pengikut akun Instagram 

@basoaciakang sesuai dengan target sasaran Baso Aci Akang, yaitu Gen Z. 

Dimensi variabel komunikasi pemasaran Baso Aci Akang yang paling 

memberikan pengaruh terhadap variabel minat beli konsumen di masa pandemic 

Covid-19 adalah dimensi periklanan (advertising), khususnya pada indikator 

tampilan iklan yang diwakili oleh pernyataan X2 memperoleh nilai persentase 

tertinggi, yaitu sebesar 63% responden Sangat Setuju (SS) bahwa mereka merasa 

bahwa iklan yang dibuat oleh Baso Aci Akang menarik perhatiannya.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Pengaruh Komunikasi Baso Aci 

Akang terhadap Minat Beli Konsumen di Masa Pandemi Covid-19, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Praktis 

1. Penelitian ini memfokuskan pada minat beli konsumen di masa pandemi 

Covid-19 sebagai pengaruh dari komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

Baso Aci Akang. Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi tim 

pemasaran, tim media sosial, maupun pemangku kepentingan yang terkait 

untuk mengetahui data statistik minat konsumen dalam melakukan 

pembelian produk Baso Aci Akang di masa pandemi Covid-19.  

2. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap produk Baso 

Aci Akang. Peneliti melihat bahwa Baso Aci Akang kurang 

mengoptimalkan kegiatan pemasaran melalui channel YouTube Baso Aci 

Akang. Hal ini dapat dilihat dari total video yang diunggah dalam channel 

YouTube Baso Aci Akang, yaitu hanya terdapat 5 video dalam kurun waktu 

2 tahun. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada pihak Baso Aci 

Akang agar lebih mengoptimalkan kegiatan pemasaran melalui platform 

YouTube. 

3. Hasil data penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa puas 

dengan produk Baso Aci Akang. Peneliti menyarankan kepada pihak Baso 

Aci Akang agar terus mempertahankan dan memperkuat identitas Baso Aci 

Akang sebagai salah satu brand baso aci yang paling populer di Indonesia. 
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4. Data penelitian memperlihatkan bahwa pengelola media sosial Baso Aci 

Akang menjalin hubungan yang baik dengan para pengikutnya di Instagram, 

yaitu dengan interaksi melalui direct message maupun kolom komentar. 

Peneliti menyarankan kepada pengelola media sosial Baso Aci Akang agar 

tetap menjaga hubungan yang baik dengan para pengikutnya di Instagram. 

Selain itu, untuk para pengikut di Instagram juga diharapkan memberikan 

komentar yang bijak agar tidak mengganggu dan merugikan pihak Baso Aci 

Akang.  

 

5.2.2 Saran Teoritis 

1. Penelitian mengenai pengaruh komunikasi pemasaran Baso Aci Akang 

terhadap minat beli konsumen di masa pandemi Covid-19 menjadi awal 

yang baik dalam bidang akademik, mengingat belum banyak penelitian 

yang membahas mengenai pengaruh komunikasi pemasaran Baso Aci 

Akang terhadap minat beli konsumen di masa pandemi Covid-19. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti fokus lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini, sehingga akan mendapatkan hasil temuan lain atau 

kebaruan penelitian. Selain itu juga diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

berpengaruh pada pengembangan akademik dalam bidang ilmu komunikasi, 

khususnya komunikasi pemasaran.  

 


