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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada rumusan masalah yang diajukan, kajian teoretis, 

pembahasan masalah, analisis data dan hasil pengujian hipotesis, maka pada bab 

ini peneliti akan mengemukakan beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis peneliti mengenai efektivitas iklan yang ada pada PT. 

World Innovative Telecomunication Sukabumi belum berjalan baik. Setiap 

produk yang ditawarkan melalui iklan belum sepenuhnya dapat menarik 

konsumen untuk melakukan pembelian. Itu berarti pemasaran melalui 

iklan belum mampu meningkatkan kesadaran merek pada konsumen. 

2. Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai brand awareness pada PT. 

World Innovative Telecomunication Sukabumi menunjukkan bahwa brand 

awareness konsumen terhadap merek oppo belum optimal.  

3. Dari hasil perhitungan pengujian secara parsial menunjukan bahwa tidak 

ada hubungan antara dimensi emphaty terhadap brand awareness, ada 

hubungan antara dimensi persuasion terhadap brand awareness, ada 

hubungan antara dimensi impact terhadap brand awareness, dan tidak ada 

hubungan antara dimensi communication terhadap brand awareness. 

4. Dari hasil perhitungan pengujian pengaruh efektivitas iklan terhadap 

brand awareness secara bersama-sama menunjukkan adanya pengaruh 

yang positif dan signifikan. 
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5.2    Saran 

Berdasarkan dari simpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Seiring berkembangnya dunia teknologi terutama di bidang smartphone 

menuntut PT. World Innovative Telecomunication untuk meningkatkan 

kegiatan promosi nya salah satu nya yaitu dengan membuat iklan yang 

efektif sebagai salah satu  kegiatan dalam melakukan pemasaran 

produknya. Iklan yang efektif adalah iklan yang mampu menarik 

perhatian, tentunya dengan memperhatikan emphaty, persuasion, impact 

dan communication dari iklan itu sendiri, diharapkan dengan iklan yang 

efektif dapat meningkatkan brand awareness di dalam benak konsumen. 

2. Saat ini kebutuhan akan smartphone menjadi kebutuhan utama, hal ini 

membuat PT. World Innovative Telecomunication perlu strategi kreatif 

agar konsumen saat akan membeli smartphone mengingat merek oppo 

atau sadar akan merek oppo, salah satu strateginya yaitu dengan membuat 

iklan yang efektif.  

3. Untuk meningkatkan brand awareness smartphone oppo, perlu adanya 

evaluasi iklan yang telah dibuat, apakah iklan tersebut sudah efektif atau 

belum. 

 


