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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan dimana pengolahan data 

melibatkan 375 responden untuk mewakili mahasiswa Universitas Internasional 

Batam untuk menganalisis faktor pengaruh Food Photography terhadap Purchase 

Intention, peneliti membuktikan bahwa:  

1. Penelitian terdiri atas variabel independen yang terdiri atas Food 

Photography (FP), Instagram (IG), dan Social Influence (SI) dan variabel 

dependen yang terdiri atas Purchase Intention (Y). 

2. Metode digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode survei dengan 

menggunakan instrument berupa kuesioner yang disebarkan secara online 

dengan menggunakan google form. Penelitian dilakukan di Universitas 

Internasional Batam dan sampel penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Data yang 

diperoleh dianalisis lebih lanjut dengan dengan menggunakan SPSS versi 

23. 

3. Food Photography berpengaruh secara signifikan terhadap Purchase 

Intention sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk 

membeli suatu produk makanan dimana nilai koefisien regresi yang 

diperoleh sebesar 0,229 pula. 
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4. Instagram berpengaruh secara signifikan terhadap Purchase Intention 

sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membeli 

suatu produk makanan dimana setiap Instagram (IG) mengalami kenaikan 

1 (satu) satuan maka Purchase Intention (Y) akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,294.  

5. Social Influence berpengaruh secara signifikan terhadap Purchase Intention 

sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membeli 

suatu produk makanan dimana nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar 

0,430. 

6. Social Influence memiliki pengaruh yang cukup besar dibandingkan dengan 

Instagram dan Food Photography dalam meningkatkan minat beli sehingga 

disarankan untuk perusahaan kuliner lebih mengandalkan Social Influence 

dalam mempromosikan produk makanannya dengan memanfaatkan 

platform sosial media berupa Instagram dengan visual Food Photography 

yang menarik. 

 

5.2 Saran 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan 

sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memberikan hasil yang 

lebih sempurna. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan 

memperluas bidang penelitian yang dapat mempengaruhi Purchase 

Intention pada Food Photography. 
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2. Untuk populasi responden diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

diperluas lagi untuk memperoleh hasil yang maksimal. 

3. Untuk varian responden yang digunakan pada penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat diperluas lagi untuk memperoleh hasil yang maksimal. 
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