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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian,pembahasan,dan teknik analisis data yang 

dilakukan mengenai pengaruh iklan dan word of mouth communication terhadap minat 

beli konsumen pada Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi, maka peneliti dapat 

mengambil simpulan sebagai berikut:  

1. Iklan Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi berdasarkan garis kontinum berada 

dikriteria sedang dan tinggi. Hal tersebut peneliti nilai dari Iklan yang dijadikan 

alat ukur untuk mengetahui seberapa efektif media iklan yang digunakan , namu 

dalam hal ini perusahaan harus lebih memperhatikan lagi Iklan untuk dapat 

dikriteria Tinggi, selain itu Iklan juga sangat berpengaruh sekali untuk perusahaan 

agar dapat dikenal oleh masyarakat hal itu sangat berpengaruh terhdap minat beli 

konsumen. pada Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi Iklan yang ditayangkan 

dimedia sosial tidak begitu menyebar luas sehingga kurangnya informasi kepada 

konsumen dan tidak melakukan pembelian di Klinik Rumah Cantik Irna Kota 

Sukanumi. 

2. Dalam Word Of Mouth Communication Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi 

berdasarkan garis kontinum berada dikriteria sedang dan tinggi. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jawaban responden yang menyatakan bahwa sebagaian konsumen 
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sudah menggunakan produk dari Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi kepada 

calon konsumen akan tetapi banyaknya konsumen tidak menjalankan dari beberapa 

dimensi dari Word Of Mouth Communication ini seperti konsumen 

mempromosikan produk yang telah dipakai kepada calon konsumen lainnya dan 

tidak mengerakan calon konsumen untuk melakukan pembelian produk pada 

Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi. Hal ini terbukti setelah peneliti 

melakukan penyebaran angket kepada konsumen Rumah Cantik Irna Kota 

Sukabumi. 

3. Minat Beli Konsumen Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi berdasarkan garis 

kontium berada di kriteria sedang dan tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban 

responden yang terhadap angket yang disebarkan mengenai minat beli pada 

dimensi perhatian, keinginan, keyakinan, dan keputusan. Sebagian besar konsumen 

menyatakan setuju bahwa konsumen mempunyai perhatian, keinginan, keyakinan, 

dan keputusan membeli produk Klinik Rumah Cantik Irna, namun pada dimensi 

keyakinan kebanyakan konsumen menyatakan tidak tertarik pada produk Klinik 

Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi. Hal tersebut yang menyebabkan menurunnya 

minat beli pada Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi.  

4. Pengaruh Iklan dan Word Of Mouth Communication terhadap Minat Beli 

Konsumen pada Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan hal tersebut dapat disimpulkan setelah dilakukannya 

penelitian dan pengolahan data serta uji hipotesisnya dan ada beberapa hal lain 
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yang mempengaruhi minat beli pada Klinik Rumah Cantik Irna yang 

mempengaruhi oleh factor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

memiliki pengaruh yang lemah.  

5.2 Saran  

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada 

Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi. Adapun saran tersebut sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang ingin dikenal oleh banyak orang harus mampu 

memperkenalkan produk perusahaannya dengan menggunakan media 

pengiklanan. Didalam perusahaan iklan sangatlah penting untu menarik calon 

konsumen agar tertarik dengan produk perusahaan tersebut. Didalam 

periklanan perusahaan harus menentukan media apa yang tepat adalah sosial 

media dan media cetak (brosur). Pada saat ini calon konsumen lebih 

menggunakan media sosial untuk mencari informasi yang dianggap lebih 

memudahkan dan media cetak berupa brosur lebih menyebarkan informasi 

seputar perusahaan akan produknya langsung kepada calon konsumen. 

Sehingga yang tidak menggunakan media sosial tetap akan tahu dengan adanya 

brosur. Iklan yang menarik adalah iklan yang mudah dicerna dan dipahami dan 

dapat ditarik kesimpulannya dan memiliki pesan yang baik sehingga akan 

membuat calon konsumen percaya dan tertarik setelah melihat iklan perusahaan 

tersebut. 
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2. Perusahaan seharusnya lebih meningkatkan, mengembangkan dan 

menanamkan Word Of Mouth Comunication dalam diri konsumen agar Klinik 

Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi  lebih dapat dikenal secara luas dan 

dipercayai oleh banyak orang untuk melakukan pembelian produk Klinik 

Rumah Cantik Irna. Dengan banyaknya konsumen yang membicarakan produk 

Klinik Rumah Cantik Irna kepada calon konsumen lainnya maka dapat dengan 

mudah mengambil simpati dari calon konsumen karena mereka lebih percaya 

dengan omongan dari konsumen yang telah menggunakan produk tersebut. Hal 

ini sangatlah membantu untuk meningkatkan kelangsungan perusahaan untuk 

terus mempunyai konsumen baru. 

3. Dengan segala strategi yang dimiliki perusahaan haruslah mampu membuat 

calon konsumen memiliki minat beli pada Klinik Rumah Cantik Irna Kota 

Sukabumi. Dengan menciptakan dan meningkatkan produk dan pelayanan juga 

melakukan promosi secara gencar diberbagai media. 

4. Dilihat dari hasil penelitian menunjukan bahwa hasil penelitian untuk Iklan, 

Word Of Mouth Communication, dan Minat beli konsumen sudah berada pada 

tingkatan cukup baik. Maka dari itu seharusnya pihak perusahaan lebih 

meningkatkan lagi Iklan dan Word Of Mouth Communication agar 

memunculkan minatbeli konsumen semakin banyak, meningkat, dan 

berkembang. Adanya minat beli yang timbul karena melihat Iklan yang 

meyakinkan konsumen dengan pesan yang mudah dicerna dan pembicaraan 
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yang positif terhadap produk akan membuat calon konsumen lebih yakin 

terhadap perusahaan ketika yang sudah membeli produk dan merasakan 

hasilnya membicarakan kepada calon konsumen lain maka akan menimbulkan 

minat beli. 

 

 


