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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1       Kesimpulan 

Berdasarkan judul penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, 

rumusan hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan 

kesimpulan dan saran sebagai berikut :  

1. Pengujian untuk masing-masing variabel didapatkan pengaruh yang positif 

dan signifikan dari variabel kepuasan terhadap terciptanya komunikasi 

word of mouth. Hal ini berarti variabel kepuasan memiliki pengaruh yang 

cukup besar terhadap terciptanya word of mouth dan semakin baik 

kepuasan konsumen maka akan meningkatkan terciptanya word of mouth 

situs jejaring sosial twitter pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang. Variabel kepuasan memiliki tingkat 

signifikan tertinggi ketimbang variabel lainnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam penelitian ini variabel kepuasan merupakan variabe yang 

palign berpengaruh terhadap terciptanya word of mouth situs jejaring 

sosial twitter pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas 

Brawijaya. 

2. Pengujian untuk masing-masing variabel didapatkan pengaruh yang positif 

dan signifikan dari variabel kualitas terhadap terciptanya komunikasi word 

of mouth. Hal ini berarti variabel kualitas memiliki pengaruh yang cukup 

besar terhadap terciptanya word of mouth dan semakin baik kualitas 

pelayanan maka akan meningkatkan terciptanya word of mouth situs 
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jejaring sosial twitter pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang.  

3. Pengujian untuk masing-masing variabel didapatkan pengaruh yang positif 

dan signifikan dari variabel experiential marketing terhadap terciptanya 

komunikasi word of mouth. Hal ini berarti variabel experiential marketing 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap terciptanya word of mouth 

dan semakin baik experiential marketing yang dirasakan maka akan 

meningkatkan terciptanya word of mouth situs jejaring sosial twitter pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.  

5.2  Saran 

Saran dimunculkan berdasarkan teori-teori yang telah dibangun dan 

didasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh. Adapun beberapa saran yang 

dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Variabel kepuasan berpengaruh terhadap terciptanya word of mouth 

situs jejaring sosial twitter. Berdasarkan peneliatian ini.responden yang 

merupakan konsumen twitter masih belum merasa puas terhadap 

twitter. Hendaknya perusahaan lebih memperhatikan tingkat kepuasan 

konsumen akan twitter itu sendiri. Perlu juga dilakukan perbaikan-

perbaikan agar lebih memanjakan konsumen pengguna twitter dengan 

harapan konsumen tersebut merasa puas ketika mengoperasikan 

twitter. Selain itu, juga perlu diperhatikan harapan konsumen akan 

perkembangan twitter itu sendiri. Dengan memperhatikan harapan 

konsumen diharapkan twitter mampu menyajikan pelayanan yang 

sesuai dengan apa yang diinginkan para penggunanya sehingga 
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meningkatkan kepuasan dari para konsumen tersebut. Terdapat item 

confirmation/disconfirmation yang dinilai paling rendah oleh 

responden. Hendaknya perusahaan memperhatikan hal ini lebih jauh. 

Hal ini menunjukkan bahwa minat konsumen untuk terus 

menggunakan twitter masih kurang. Perusahaan bisa memberikan 

alternatif solusi mulai dari mencari tahu apa yang menyebabkan hal ini 

terjadi untuk kemudian diberikan solusi terhadap hal ini. Perusahaan 

bisa mempertimbangkan harapan konsumen yang terus berkembang 

tiap waktunya dengan tujuan agar konsumen merasa nyaman 

menggunakan twitter sehingga akan terus menggunakan twitter 

meskipun nantinya akan muncul pesaing-[esaing baru. 

2. Variabel kualitas berpengaruh terhadap terciptanya word of mouth 

situs jejaring sosial twitter. Berdasarkan peneliatian ini responden 

belum menilai baik terhadap kualitas yang disajikan twitter. 

Hendaknya perusahaan lebih memperhatikan kualitasa pelayanan yang 

telah disajikan twitter. Perlu juga dilakukan perbaikan-perbaikan 

terhadap kualitas twitter itu sendiri. Selain itu hal-hal yang sejauh ini 

telah dinilai baik tentunya perlu dipertahankan, bahkan jika perlu 

ditingkatkan. Peningkatan kualitas sangat perlu diperhatikan 

mengingat persaingan semakin ketat tiap waktunya. Peningkatan 

kualitas juga perlu mempertimbangkan apa yang diinginkan konsumen 

selama ini agar dapat menyajikan fitur-fitur berkualitas yang benar-

benar diinginkan konsumen tanpa menghilangkan keunggulan twitter 

itu sendiri. Salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian lebih 
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adalah information quality yang disajikan twitter. Faktor ini dinilai 

paling rendah oleh konsumen. Twitter dinilai belum baik dalam 

menyajikan kemasan informasi secara baik. Selain itu kkonsumen juga 

menilai bahwa sering tersaji informasi yang tidak terjamin 

kebenarannya dalam twitter. Perusahaan bisa mulai melakukan 

perbaikan dalam pengemasan informasi agar informasi yang tersaji 

lebih mendetail dan mendetail. Selain itu perusahaan juga diharapkan 

mampu memberikan pengamanan lebih terhadap akun-akun palsu yang 

kerap menyajikan informasi-informasi palsu. Harapannya tentu agar 

tidak ada pihak yang diragukan akan infromasi palsu tersebut.  

3. Variabel experiential marketing berpengaruh terhadap terciptanya 

word of mouth situs jejaring sosial twitter. Berdasarkan peneliatian ini 

responden belum menilai baik terhadap experiential marketing twitter. 

Hendaknya perusahaan lebih memfokuskan kepada konsumen. 

Memperhatikan apa yang dirasakan konsumen ketika menggunakan 

twitter dapat dijadikan rujukan untuk menentukan strategi berikutnya. 

Perusahaan juga perlu meningkatkan kreatifitas dalam hal melibatkan 

konsumen. Konsumen semakin selektif dan kritis terhadap suatu 

produk maupun jasa. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk bahan rujukan 

perusahaan mengenai perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan nantinya. 

Salah satu faktor yang memerlukan perhatian adalah faktor think yang 

menggambarkan bahwa twitter belum dinilai baik dalam memicu 

kreatifitas penggunanya. Perusahaan hendaknya menambahkan fitur-

fitur kreatif dan menarik dalam twitter. Memang minimalis dan 
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kesederhanaan merupakan ciri khas twitter. Namun, persaingan yang 

ketat serta makin cepatnya inovasi yang dilakukan pesaing tentu bisa 

menjadikan ancaman tersendiri. Konsumen perlu dirangsang 

pemikirannya agar lebih interaktif dalam menggunakan twitter. Tanpa 

menghilangkan ciri khas dari twitter itu sendiri, perusahaan hendaknya 

menambahkan beberapa fitur baru yang membuat para pengguna 

twitter bukan hanya berlomba-lomba eksis dalam beranda twitter tetapi 

juga berlomba menjadi yang terbaik dalam fitur baru tersebut. Hal ini 

akan membuat twitter menjadi semakin menarik untuk dioperasikan.  

 


