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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Konten Akun Instagram 

@jktfooddestination Terhadap Sikap Followers pada wisata Kuliner di Jakarta  

yang telah dilakukan dengan survei kepada 100 responden yang merupakan 

followers akun Instagram @jktfooddestination, maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Adanya korelasi pengaruh Konten Akun Instagram @jktfooddestination 

Terhadap Sikap Followers Pada Wisata Kuliner di Jakarta juga menjawab 

asumsi Teori Perbedaan Individu yang menjadi landasan penelitian, yaitu 

dengan adanya korelasi yang cukup berarti maka dapat disimpulkan bahwa 

followers yang menjadi sampel pada penelitian ini telah mempersepsikan sebuah 

konten pada akun Instagram @jktfooddestination lalu menyerap informasi yang 

disampaikan didalam konten tersebut seusai dengan kebutuhan personal mereka. 

Setelah itu pesan yang diserap oleh para followers diubah dalam diri mereka 

yang sesusai dengan tatanan psikologisnya, sehingga nantinya efek atau respon 

yang dirasakan pada setiap followers akan memeliki perbedan. 

2. Pengaruh yang ditimbulkan oleh Konten Akun Instagram @jktfooddestination 

terhadap Sikap Followers Pada Wisata Kuliner di Jakarta sebesar 46,9%. 

Sedangkan sisanya sebesar 53,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari 

Variabel X dan juga Variabel Y yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian 

ini, seperti komponen sikap yang tidak hanya mengenai wisata kuliner di Jakarta 

saja misalnya seperti testimoni pelanggan atau membahas sejarah sebuah 

restoran secara lebih mendalam. 

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil t 

hitung 9,312 > t tabel 1,292 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifkan antara Konten Akun 

Instagram @jktfooddestination Sikap Followers pada wisata Kuliner di Jakarta. 

Yang artinya konten bertemakan kuliner yang terdapat pada akun 
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@jktfooddestination memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap followersnya 

terutama kepada destinasi wisata kuliner yang ada di Jakarta.  

4. Kemudian Jika dilihat dari hasil perhitungan mean pernyataan per-dimensinya, 

bahwa dimensi yang paling tinggi dari variabel X (konten akun Instagram 

@jktfooddestination) yaitu jenis komentar dengan hasil mean sebesar 4,41. 

Sedangkan dimensi yang paling tinggi dari variabel Y (sikap followers pada 

wisata kuliner di Jakarta) yaitu afektif dengan hasil mean sebesar 4,05. Dari hasil 

di atas dapat disimpulkan jika jenis komentar sangat berpengaruh pada mayoritas 

responden atau followers akun Instagram @jktfooddestination, sedangkan untuk 

mayoritas sikap followers pada wisata kuliner di Jakarta hanyai sampai ketahap 

afektif. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Konten Akun Instagram 

@jktfooddestination Terhadap Sikap Followers pada wisata Kuliner di Jakarta  

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

A. Saran Praktis 

1. Jika dilihat dari hasil penelitian ini terbukti bahwa media sosial cukup 

mempunyai pengaruh yang besar terutama dalam mengubah perilaku 

seseorang, sehingga nantinya diharapkan kepada para followers akun 

Instagram @jktfooddestination agar menyikapi dengan bijak efek dari konten 

yang telah dilihat.  

2. Selain itu pemerintah diharapakan bisa mengontrol akun media sosial yang 

memiliki dampak buruk bagi masyarakat. Karena jika media sosial digunakan 

dengan baik pastinya akan meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat 

ke arah yang positif. 

3. Untuk akun Instagram @jktfooddestinaion diharapkan dapat terus 

mempertahankan tema yang dibawa karena hal tema yang dibawa 

mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat. Selain itu juga akan lebih 

baik jika dalam setiap konten yang diunggah selalu diimbangin dengan pesan 

yang positif, agar opini masyarakat terhadap destinasi wisata kuliner yang ada 

di Jakarta mendapat hasil yang positif. 
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B. Saran Teoritis 

1. Penelitian tentang pengaruh konten akun Instagram @jktfooddestination 

terhadap sikap followers pada wisata kuliner di Jakarta menjadi awalan yang 

baik dalam bidang akademik, mengingat masih belum banyak penelitian yang 

membahas mengenai konten akun Instagram kuliner terhadap sikap individu 

pada wisata kuliner yang ada di Indonesia terutama di Jakarta. 

2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai 

faktor-faktor perihal kenapa dimensi afektif yang paling dipengaruhi dan juga 

peneleti selanjut diharapkan dapat mengkaji indikator yang berbeda atau 

faktor yang tidak peneliti kaji dalam penelitian ini agar hasil dari penulisan 

nantinya akan lebih melengkapi dan beragam. 

 

 


