
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan viral marketing terhadap 

Keputusan Pembelian pada Holland bakery maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1.  Viral marketing dapat dilihat dari Messenger, Message, Environment 

menunjukan untuk hasil yang cukup untuk mendorong terjadinya Keputusan 

Pembelian konsumen pada Holland Bakery. 

2. Berdasarkan garis kontinum pelaksanaan viral marketing pada Holland 

Bakery belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari minat eksploratif  

karena kurangnya informasi yang berdampak pada konsumen 

3. Fenomena Viral Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Pada Holland 

Bakery Sukabumi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsumen, hal 

tersebut dapat disimpulkan setelah pengujian hipotesis yang mempengaruhi 

Keputusan Pembelian serta dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian. 

 

  



5.2 Saran 

Menurut hasil penelitian fenomena viral marketing terhadap Keputusan 

Pembelian pada Holland Bakery Sukabumi, maka dapat disarankan : 

1. Disarankan untuk Holland bakery agar dapat meningkatkan viral marketing 

yang baik dan juga maksimal kepada para pengunjung Holland bakery supaya 

dapat meyakinkan pengunjung untuk membeli produk yang ada di Holland 

bakery. Sehingga mereka mampu memahami informasi produk dengan baik 

dan menyampaikan kepada pengunjung yang lainnya dengan baik agar 

menghasilkan produk yang menarik dimata para konsumen. 

2. Disarankan untuk Holland bakery agar dapat mempertahankan Keputusan 

Pembelian dengan baik yaitu dengan memperhatikan produk Holland bakery 

agar mereka mampu mencari informasi produk dengan baik juga dapat 

merekomendasikan produk dengan baik sehingga mendorong konsumen 

untuk melakukan Keputusan Pembelian pada Holland bakery sukabumi. 

3. Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti mendapatkan 

pemahaman, pengalaman, juga wawasan baik teori maupun praktik di dalam 

pemasaran khususnya tentang teori viral marketing dan Keputusan 

Pembelian. 

4. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

memberikan masukan kepada perusahaan mengenai viral marketing dan 

Keputusan Pembelian sebagai bahan evaluasi agar perusahaan menjadi lebih 

baik lagi untuk meningkatkan strategi dalam pemasarannya. 



5. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk sarana informasi sehingga 

dalam penelitian ini selanjutnya dapat memperbaiki keterbatasan yang ada 

dalam penelitian ini juga memperbanyak sampel atau cara dalam 

pengambilan data untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh sehingga 

peneliti yang lain  diharapkan dapat memperluas variabel tentang viral 

marketing terhadap Keputusan Pembelian agar dapat mengembangkan 

penelitian dengan memasukan variabel lain, sehingga dapat mendukung 

penelitian yang selanjutnya. 


