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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang terkumpul dari 96 orang responden

mengenai pengaruh kreativitas iklan kartu prabayar simpati hoki pada televisi

terhadap minat beli konsumen di Sragen Kabupaten Sragen Jawa Tengah dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Dari hasil analisis regiesi linier berganda untuk uji F diperoleh F-hitung

35,849 dengan R Square sebesar 0,707. Dan untuk uji t yang kesemua

variabelnya bemilai lebih besar dari t-tabel yaitu 1,662, sehingga dapat

disimpulkan ada pengamh positif dan signifikan antara tata suara (XI),

model iklan (X2), dialog iklan (X3), tampilan gambar (X4), tema iklan

(X5) dan slogan (X6), sebagai variabel kreativitas iklan terhadap minat

beli konsumen di Sragen Kabupaten Sragen Jawa Tengah.

5.1.2 Minat beli konsumen di Sragen Kabupaten Sragen dipenganihi oleh

kreativitas iklan dengan variabel paling dominan adalah model iklan

sebesar 0,347. Model iklan artis humor Reza "Bukan" yang terdapat pada

iklan kartu prabayar simpati hoki sangat cocok dengan produk yang

diiklankan tersebut.

5.1.3 Sedangkan variabel yang paling lemah pengamhnya terhadap minat beli

konsumen adalah slogan iklan sebesar 0,245. Slogan iklan "simpati no
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compromise no problem" temyata kurang diminati, karena mungkin kata-

katanya kurang sesuaidengan produknyayang temyata masih rooming.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang bisa

memberikan nilai tambah bagi perusahaan, adapun saran -sarannya adalah

sebagai berikut:

5.2.1 Diketahui bahwa variabel kreativitas iklan yaitu tata suara, model iklan,

dialog, tampilan gambar, tema iklan dan slogan iklan sangat berpengaruh

terhadap minat beli konsumen, maka sebaiknya tetap dipertahankan.

5.2.2 Diketahui bahwa variabel yang paling dominan pengaruhnya adalah model

iklan (X2) maka sebaiknya tetap dipertahankan dan apabila

memungkinkan menambah jumlah model iklan yang lebih homoris dan

lucu yang tentu saja yang dikenal masyarakat.

5..2.3 Variabel slogan iklan (X6) mempakan variabel yang paling lemah.

Dengan slogan iklan yang kata-katanya berbahasa inggris dan kurang

familiar ditelinga konsumen, membuat produk kartu prabayar kurang

diminati. Sebaiknya kata-kata dalam slogan iklan diganti atau ditambah

dengan kata-kata yang lebih sesuai dengan produknya dan menggunakan

bahasa Indonesia.


