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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

Advertising dan Sales promotion terhadap Niat beli Demochist Clothing adalah 

sebagai berikut: 

1. Tanggapan responden mengenai Advertising pada Demochist Clothing 

secara keseluruhan dinilai baik, hal ini menunjukkan bahwa Advertising 

Demochist Clothing sudah sesuai akan tetapi masih perlu ditingkatkan 

karena masih terdapat beberapa penilaian di bawah rata-rata. 

2. Tanggapan responden mengenai Sales promotion pada Demochist 

Clothing dinilai cukup baik hal ini menunjukkan bahwa Sales promotion 

masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pembelian konsumen.  

3. Advertising berpengaruh terhadap niat beli pada Demochist Clothing 

berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

4. Sales promotion berpengaruh terhadap niat beli pada Demochist Clothing 

berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

5. Advertising dan sales promotion secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Niat beli Demochist Clothing berdasarkan hasil uji hipotesis 
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secara simultan yang menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian Advertising dan Sales promotion mampu meningkatkan niat beli 

konsumen. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah:  

1. Saran Perusahaan: 

a. Dalam hal persepi tentang advertising yang terbentuk dikalangan 

konsumen terutama dalam hal informasi model baju produk, ukuran 

baju sesuai dengan informasi dan informasi kualitas bahan mempunyai 

penilaian yang terendah, walaupun tidak dinyatakan buruk, pada 

advertising selanjutnya disarankan adanya kesesuaian untuk untuk 

informasi yang tepat dan lebih menarik.  

b. Dalam hal niat beli, diketahui bahwa pada umumnya konsumen 

tertarik untuk melakukan pembelian Demochist Clothing. Hal ini 

menunjukkan niat yang tinggi dari konsumen untuk membeli produk 

Demochist Clothing. Selanjutnya untuk makin meningkatkan niat beli, 

maka pihak perusahaan diharapkan senantiasa meneliti perubahan 

minat konsumen dengan melakukan pembaharuan advertising, 

misalnya dengan menggunakan celebrity endorser yang sudah terkenal 

maupun atribut lainnya seperti variasi produk dan harga  sebagai alat 

diferensiasi dengan pesaing dalam rangka menarik minat konsumen. 
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c. Adanya pengaruh yang positif iklan terhadap niat beli menunjukkan 

bahwa sebaiknya pihak perusahaan terus berusaha untuk membuat 

advertising yang inovatif dan berbeda serta mampu menanamkan 

kesan yang mendalam di benak konsumen, sehingga makin mampu 

menarik minat konsumen untuk selalu membeli produk Demochist 

Clothing tersebut, misalnya dengan membuat animasi dalam bentuk 

kartun (dua dimensi) atau menggunakan endorser karena dengan 

adanya dukungan dari endorser ahli, maka akan makin dipercaya 

konsumen dan meningkatkan citra perusahaan.  

2. Saran Akademis :  

a. Pada penelitian ini, jumlah sampel terbatas hanya pada sampel yang 

terbatas, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah 

jumlah sampel menjadi lebih banyak agar dapat lebih mewakili 

populasi dan makin menginterpretasikan hasil penelitian secara lebih 

akurat.  

b. Pada penelitian ini, variabel yang mempengaruhi terbatas hanya pada 

dua variabel saja, yaitu advertising dan sales promotion. Untuk itu, 

disarankan agar pada penelitian selanjutnya ditambahkan variabel lain 

yang juga mempengaruhi niat beli konsumen, seperti harga, kualitas 

produk, dan juga faktor psikologis seperti kebutuhan dan kepercayaan 

c. Manajemen Demochist Clothing sebaik lebih meningkatkan kembali 

pelaksanaan sales promotion  dan advertising dengan tidak hanya 
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melalui media sosial instagram saja tetapi media sosial lainnya seperti 

facebook dan marketplace lainnya sehingga dapat memberikan 

informasi secara detail. 

d. Pelaksanaan sales promotion dinilai cukup tinggi sehingga masih perlu 

ditingkatkan. Dengan demikian manajemen perlu memberikan arahan 

dan pengetahuan kepada wiraniaga Demochist Clothing agar informasi 

yang disampaikan langsung kepada konsumen dapat dipahami 

sehingga memberikan niat beli bagi konsumen 

e. Manajemen Demochist Clothing perlu melakukan inovasi dengan tidak 

hanya membuat kaos dan kemeja saja tetapi juga memproduksi tas, 

dompet dan kebutuhan lainnya yang mendukung gaya hidup 

khususnya pria, sehingga akan memberikan daya tarik dan niat beli 

konsumen.  

 

 

 


