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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, terdapat pengaruh sebesar 20,1% 

pada uji koefisien determinasi dengan nilai R=0,448 dan R"=0,201. Nilai koefisien 

regresi yang di dapatkan sebesar 0,431 sehingga bernilai positif, artinya semakin 

tinggi terpaan media sosial akun instagram @ecommurz, maka semakin meningkat 

pengaruhnya terhadap pembentukan citra perusahaan start-up Ruangguru. Nilai t-

hitung (4,960) > t-tabel (1,984), nilai signifikansinya atau Sig. (2-tailed) sebesar 

0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 

diterima, yang artinya terpaan media sosial Instagram @ecommurz berpengaruh 

secara signifikan terhadap pembentukan citra pada perusahaan start-up Ruangguru. 

Maka dapat disimpulkan Terpaan Media Sosial Akun Instagram @ecommurz 

berpengaruh secara signifikan terhadap Pembentukan Citra Pada Perusahaan Start-

Up Ruangguru sebesar 20,1%. Sisanya 79,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

penelitian. 

 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasilnya, maka peneliti 

mengajukan saran praktis dan saran akademis yang nantinya diharapkan mampu 

memberikan masukan kepada para pembaca dan pihak-pihak yang terkait pada 

fenomena dalam penelitian ini. 

 

5.2.1 Saran Praktis    

1. Akan menjadi lebih baik bagi Ruangguru untuk mempertimbangkan 

pengaruh akun-akun media sosial yang ada di internet seperti akun 

Instagram @ecomurz terhadap pembentukan opini yang dilontarkan kepada 

perusahaan mereka. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara membentuk 

divisi baru, yaitu gabungan antara divisi PR dan Social Media untuk 

mengawasi semua opini atau interaksi di internet yang berkaitan dengan 

perusahaan. Ketika suatu krisis kehumasan terjadi, Ruangguru akan bisa 

lebih siap dalam menghadapi permasalahan-permasalahan serupa yang 
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menimpa perusahaan mereka nantinya, sehingga klarifikasi yang diberikan 

oleh perusahaan juga akan diterima dengan baik oleh khalayak. 

 

5.2.2 Saran Akademis 

1.  Hasil besaran pengaruh yang di dapat sebesar 20,1 % angka tersebut berada 

di tingkatan yang lemah, maka dari itu peneliti berharap nantinya ada 

penelitian yang bisa mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang 

masih belum diketahui oleh peneliti sebelumnya. 

2.  Terdapat 7 instrumen pernyataan yang tidak valid pada penelitian kali ini, di 

harapkan bagi penelitian selanjutnya, mampu mengevaluasi pernyataan-

pernyataan yang tidak valid tersebut sehingga nantinya alat ukur yang dibuat 

oleh penelitian selanjutnya bisa valid dan reliabel. 

 


