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Dewasa ini penklanan terutama pada media televisi merupakan salah 
satu strategi pemasaran yang makin banyak digunakan oleh pemsahaan. Dengan
pe^nafdiCpkan tonsumen tidak hanya mengenal produk yang duklankanS^ISSk n.emelihani eksistensi merek produk yang sudah ada dibenak
pelTiggali Mengingat akan pentingnya tujuan itu maka penuhs melakukan
peneitfan dengan judul "Pengaruh Kreativitas Man KarUi Prabayar Simpai Hoki 
nada Televisi terhadap Minat Bell Konsumen di Sragen Kabupaten Sragen .pada Ielevate ^P data.data yang diperlukan dalam penehtian mi, 
maka peneliti mendapatkannya dengan cara survey dengan "lenggMakan
nstrumen kuisoner yang diperkuat dengan pernyataan studi pustaka dan alat
anaLis yang digunakan adalah analisis regresi lmier berganda karena vanabel 
iBaS9mAt^^^^ V^^ maka didapat kesimpulan bahwa 
kreativitas iklan kartu prabayar Simpati Hoki ^^fflJ^J^^*tl
minat bell konsumen, hal mi dibuktikan dengan uji Fdan uji T drmananilai F 
hitung sebesar 35,849 dan F-tabel 2,202 dengan tmgkat signifikan 95 /„, maka P 

ng lebih besar dan F-tabel beran vanabel independen mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap vanabel dependen dan untuk hasi dan uji t-h tung
dperoleh bahwa nilai t-hitung lebih besar dan t-tabel, dapat dihhat pada tabel^7 
hal ini berarti baliwa vanabel kreativitas iklan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap minat beli konsumen. Selain itu diuji dengan uji determmaa
ifsquare) dengan hasil sebesar 0,707 maka 70,7% vanabel kreativitas klan

tepigaruh tertiadap mmat beli konsumen. Kemudian untuk njcmbukto
variabel dialog merupakan vanabel yang paling dominan diuji dengan
menggunakan uji beta, yang temyata hasil uji beta terbesar adalah variabel mode 
iklan sebesar 0,347, ini berarti bahwa vanabel model iklan merupakan vanabel 
vane paling dominan mempengruhi minat beli konsumen.Sehingga dapat disimpulkan bahwa mmat beli konsumen kartu prabayar 
Simpati Hoki di Sragen Kabupaten Sragen dipengaruhi oleh kreativitas iklan. 
Dengan Variabel paling dominan pengaruhnya adalah model iklan. 

IX 


