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BAB V 

PENUTUP 

 
Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan memberikan beberapa 

saran yang berhubungan dengan hasil penelitian penulis yang berjudul “pengaruh 

penggunaan akun Instagram @WardahBeauty terhadap kepuasan informasi 

followers mengenai Wardah Cosmetics”. 

 

V.1  Kesimpulan 

a. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dilihat 

berdasarkan perhitungan uji korelasi bahwa terdapat perolehan hasil 

koefisien korelasi r sebesar 0,633, yang artinya terdapat hubungan positif 

yang kuat antara penggunaan akun Instagram @WardahBeauty dengan 

kepuasan informasi followers. Hal ini menunjukan hubungan yang 

signifikan antara kedua variabel tersebut.  

b. Wardah menggunakan media sosial Instagram yakni akun 

@WardahBeauty untuk memberikan segala informasi mengenai Wardah 

Cosmetics kepada para followers mereka. Hal ini berdampak pada 

kepuasan yang diterima khalayak dalam informasi yang diberikan 

Wardah. Dalam penelitian ini penggunaan akun Instagram 

@WardahBeauty dapat mempengaruhi kepuasan informasi followers, hal 

ini ditunjukan dengan hasil uji regresi bahwa (a) = 15,304 dan (b) = 

0,252 serta t hitung dan tingkat signifikasi = 0,000 dari tabel di atas 

diperoleh persamaan perhitungan Y= 15,304 + 0,252X artinya jika 

penggunaan akun Instagram (Variabel X) nilainya 0, maka kepuasan 

informasi (Variabel Y) nilai positifnya sebesar 15,304 yang artinya jika 

penggunaan akun Instagram mengalami kenaikan 1 poin maka kepuasan 

informasi akan mengalami kenaikan sebesar 0,252. Koefisien bernilai 

positif antara penggunaan akun Instagram dengan kepuasan informasi, 

maka semakin naik nilai penggunaan akun Instagram akan meningkatkan 

kepuasan informasi followers. 
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c. Dari hasil penelitian uji hipotesis, didapatkan hasil bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima yang artinya semakin besar pengaruh penggunaan akun 

Instagram @WardahBeauty akan semakin tinggi tingkat kepuasan 

informasi followers mengenai Wardah kosmetik, hal ini berdasarkan 

perolehan t hitung sebesar 8,101 > dari t tabel sebesar 0,915 yakni yang 

didapatkan dari tabel koefisien dengan taraf signifikan 5% (100 - 2 = 98 

maka menjadi 0,915). 

 

V.2 Saran 

a. Meningkatkan intensitas dalam mengunggah berbagai informasi 

mengenai Wardah Cosmetics baik berupa foto maupun video yang 

menarik dari bentuk desaign dan konten, agar followers akan terus 

merasa terpuaskan dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan 

mengenai Wardah. 

b. Followers nyatanya juga aktif untuk mengikuti kuis berhadiah serta event 

yang di selenggarakan akun @WardahBeauty, baiknya Wardah juga 

mengadakan gathering untuk para followers agar terjalinnya hubungan 

yang baik antara followers dengan pihak Wardah dan dapat 

mempertahankan eksistensi Wardah dimata khalayak. 

c. Informasi yang diberikan oleh akun @WardahBeauty sangat inspiratif 

dan menarik perhatian followers, terlebih jika akun @WardahBeauty 

memakai segala fitur aplikasi Instagram agar tingkat kepuasan followers 

semakin tinggi terhadap informasi yang mereka dapat tentang Wardah 

Cosmetics. 
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