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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

Hasil penelitian pengaruh electronic word of mouth di media sosial tiktok 

terhdap keputusan pembelian produk skincare Somethinc dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara electronic word of mouth di 

media sosial TikTok melalui online costumer review terhadap keputusan 

pembelian dengan nilai korelasi sebesar 0,592. Electronic word of mouth 

melalui online review pada akun TikTok @somethincofficial berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk skincare Somethinc di kalangan 

followersnya. Para followersnya menilai bahwa electronic word of mouth 

menarik perhatian dan membantu followersnya dalam memberikan informasi 

sehingga mereka tertarik dan dapat mempercayai informasi dari online review 

pada kolom komentar akun TikTok @somethincofficial. Mayoritas 

followersnya menggunakan central route dengan menganalisis dan 

mengevaluasi isi pesan dari electronic word of mouth di kolom komentar 

dengan memperhatikan kualitas isi pesan  hingga menyebabkan timbulnya 

keputusan pembelian. Terdapat kategori besaran nilai pada variabel X yaitu 

sebesar 57% dan variabel Y sebesar 80% dengan keduanya termasuk ke dalam 

kategori tinggi. Selain itu juga diketahui nilai rata-rata indikator tertinggi pada 

variabel X (electronic word of mouth) adalah content dan nilai rata-rata 

tertinggi pada variabel Y (keputusan pembelian) adalah pengenalan 

masalah/kebutuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak 

jumlah responden yang memiliki kategori nilai tinggi pada variabel X dan Y 

maka semakin besar pula pengaruh electronic word of mouth maka semakin 

besar pula keputusan pembelian dan semakin sedikit jumlah responden yang 

memiliki kategori nilai rendah pada variabel X dan Y maka semakin kecil 

pengaruh electronic word of mouth maka semakin kecil pula keputusan 

pembelian.  
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5.2 Saran 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut :  

5.2.1 Saran Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian, brand Somethinc dapat terus 

mengembangkan electronic word of mouth dengan memerhatikan 

aspek intensity untuk dijadikan sebagai sebuah referensi sebagai bentuk 

promosi yang mampu menarik perhatian serta membentuk sikap para 

audiens dan tentunya akan berpengaruh positif terhadap brand 

Somethinc. Salah satu aspek intensity yang dapat diimplementasikan 

oleh brand Somethinc adalah membuat konten promosi yang interaktif 

sehingga followers dapat memberikan feedback dan testimoni yang 

dapat dimanfaatkan oleh perusahaan.  

 

5.2.2 Saran Teoritis  

Dalam menganalisis indikator dari teori Elaboration Likelihood Model, 

peneliti berharap bagi peneliti yang tertarik dengan objek yang sama 

untuk dapat lebih dikembangkan dengan menggunakan teori tersebut 

sehingga dapat mengetahui pengaruh lain yang ditimbulkan selain 

pengaruh psikologis dengan menggunakan indikator lainnya yang 

memiliki sudut pandang berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 


