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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kinerja komunikasi pemasaran melalui iklan televisi dilaksanakan provider XL 

memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kesadaran konsumen. Hal ini 

terlihat dari indikator sub variabel informasi iklan, persuasif iklan dan iklan 

sebagai pengingat adalah sebagai berikut: 

a. Fitur iklan XL di televisi mampu mengenalkan produk XL kepada pemirsa. 

b. Kemudahan layanan XL dapat digunakan dengan mudah. 

c. Keyakinan akan kebenaran informasi XL dapat diterima oleh pemirsa. 

d. Produk iklan XL yang ditayangkan di TV dapat dikenali  oleh pemirsa. 

e. Ketertarikan iklan XL yang ditayangkan di televisi mampu membuat pemirsa 

tertarik akan keberadaan produk XL. 

2. Sikap pemirsa iklan televisi provider XL dalam kesadaran konsumen memiliki 

hubungan yang sangat kuat. Hal ini dapat tercermin dari : 

a. Layanan iklan yang ditayangkan XL di televisi mempu mempengaruhi 

pemirsa akan keberadaan produk XL. 

b. Produk XL yang mudah diperoleh mampu mempengaruhi kesadaran pemirsa 

akan keberadaan produk. 
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3. Kontribusi  komunikasi pemasaran melalui iklan televisi  terhadap keputusan 

pembelian telepon seluler XL menunjukkan: 

a Informasi iklan televisi provider XL tidak memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap kesadaran konsumen, serta hanya mampu menggugah 

kesadaran konsumen yang rendah. 

b Persuasif iklan televisi provider XL memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap kesadaran konsumen, serta cukup mampu menggugah kesadaran 

konsumen. 

c. Iklan televisi sebagai pengingat pada provider XL tidak memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap kesadaran konsumen, serta hanya mampu 

menggugah kesadaran konsumen yang rendah 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Di dalam iklan televisi provider XL,  perlu mengedepankan segi pengembangan 

produk yang diminati konsumen, untuk menggugah kesadaran konsumen 

melakukan tindakan pembelian, sehingga peningkatan biaya iklan televisi mampu 

menggugah penjualan. 

2. Iklan televisi provider XL, perlu menampilkan tayangan yang menggugah 

kesadaran konsumen di dalam kreasi merek. 
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3. Di dalam iklan televisi provider XL, isi pesan dalam menggugah kesadaran 

konsumen dari pengaruh maksud perlu dievaluasi dan dikembangkan. 

4. Perlu lebih ditonjolkan fasilitas pembelian yang dimiliki oleh provider XL, dalam 

penayangan iklan televisi provider XL. 

 


