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BAB V 

SIMPULAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efekifitas 

commercial advertising terhadap keputusan pembelian pada CV. Next 

Chapter Indonesia Kabupaten Bandung, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

5.1.1. Iklan Strategis pada CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten Bandung, 

melalui nilai merek, manfaat produk, mempromosikan produk, 

membangun merek sebagai dimensi, berdasarkan garis kontinum 

memiliki nilai tinggi dalam menciptakan keputusan pembelian. 

Khususnya pada dimensi manfaat produk yang lebih tahan lama pada 

produk CV. Next Chapter Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan oleh hasil 

penyebaran kuesioner yang dilakukann kepada konsumen CV. Next 

Chapter Indonesia yang menyatakan konsumen setuju terhadap iklan 

strategis yang mendorong pada keputusan pembelian. 

5.1.2. Iklan Taktis pada CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten Bandung 

dengan penawaran khusus jangka pendek dan penawaran khusus jangka 

panjang sebagai dimensi, dapat dikatakan baik dalam menciptakan 

keputusan pembelian dikarenakan memiliki garis kontinum yang tinggi 

berada pada kategori tinggi. Hal ini dibuktikan oleh hasil penyebaran 

kuesioner yang dilakukan kepada konsumen CV. Next Chpater 



 
 

 
 

Indonesia Kabupaten Bandung yang menyatakan konsumen setuju 

terhadap iklan taktis dari indikator memberikan kupon dalam 

melakukan penawaran khusus jangka panjang yang mendorong 

keputusan pembelian. 

5.1.3. Keputusan Pembelian pada CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten 

Bandung, berdasarkan dimensi pilihan produk, pilihan merek, pilihan 

penyalur, jumlah pembelian, waktu pembelian memiliki nilai tinggi dari 

garis kontinum dalam menciptakan keputusan pembelian. Khsusunya 

pada dimensi pilihan merek dengan indikator ketertarikan terhadap 

merek pada produk CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten Bandung. 

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penyebaran kuesioner yang 

dilakukan kepada konsumen CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten 

Bandung yang menyatakan ketertarikan terhadap merek yang 

mendorong keputusan pembelian pada CV. Next Chapter Indonesia 

Kabupaten Bandung. 

5.1.4. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan bahwa iklan strategis 

dan iklan taktis memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten Bandung, serta hasil pengujian 

Berdasarkan hasil uji F maka diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F 

tabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Iklan Strategis secara 

simultan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

Keputusan Pembelian.hal tersebut dapat disimpulkan setelah pengujian 

hipotesis serta hal-hal lain yang mempengaruhi keputusan pembelian 



 
 

 
 

pada CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten Bandung yang 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, 

dengan demikian bahwa pengaruh iklan strategis melalui iklan taktis 

terhadap keputusan pembelian memiliki pengaruh yang lemah. 

5.1.5. Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel  mediasi menggunakan sobel 

test variabel iklan taktis memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam 

memediasi iklan strategis terhadap keputusan pembelian secara full 

karena  di dapatkan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Jika nilai 

t hitung lebih besar t tabel maka terdapat pengaruh mediasi yang 

signifikan berdasarkan data hasil analisis, maka dapat di simpulkan 

bahwa variabel iklan taktis memiliki pengaruh yang siginifikan dalam 

memediasi iklan strategis  terhadap keputusan pembelian. 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran 

kepada CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten bandung. Adapun saran dari 

peneliti sebagai berikut : 

5.2.1. Perusahaan harus meningkatkan lagi peran iklan dalam 

mempromosikan produknya terutama pada iklan straegis dan iklan 

taktis. Dengan dilakukannya perbaikan dan peningkatan diharapkan 

perusahaan mampu menarik lebih banyak konsumen yang 

menghasilkan keputusan pembelian. 

5.2.2. Sikap konsumen harus lebih memperhatikan iklan perusahaan yang 

dilakukan, dengan memperhatikan suatu iklan maka diharapkan sikap 



 
 

 
 

konsumen akan tertarik dalam menciptakan sebuah keputusan 

pembelian, oleh karena itu perusahaan dituntut dalam menciptakan 

iklan strategis dan iklan taktis yang kreatif dan berkualitas. 

5.2.3. keputusan pembelian sudah baik, akan tetapi perusahaan harus bisa 

mempertahankan keputusan pembelian yang sudah baik. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan cara memberikan lebih banyak lagi iklan iklan 

dari penawaran khusus jangka panjang dan penawaran khusus jangka 

pendek. Pihak perusahaan dituntut untuk bisa melakukan hal tersebut 

dan berupaya mempunyai strategi untuk menarik konsumen meningkat 

dari bulan ke bulan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 


