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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pengaruh “Pengaruh Advertising Terhadap 

Pembentukan Brand Awareness Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian 

Produk Kecap Indofood (Survei Ibu-Ibu Kelurahan Turangga-Bandung)”, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

 Tanggapan responden mengenai Advertising Produk Kecap Indofood rata-

rata sebesar 4,03, nilai tersebut berada pada interval 3,40-4,19. Artinya rata-rata 

responden menyatakan bahwa Advertising Produk Kecap Indofood dinilai sudah 

jelas, karena rata-rata responden menyatakan setuju pada setiap pertanyaan yang 

tertera pada kuisioner. Tanggapan responden mengenai Brand Awareness Produk 

Kecap Indofood rata-rata sebesar 4,05, nilai tersebut berada pada interval 3,40-

4,19. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa Brand Awareness Produk 

Kecap Indofood dinilai baik, karena rata-rata responden menyatakan setuju pada 

setiap pertanyaan yang tertera pada kuisioner. Tanggapan responden mengenai 

Keputusan Pembelian Produk Kecap Indofood rata-rata sebesar 4,03, nilai tersebut 

berada pada interval 3,40-4,19. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa 

Keputusan Pembelian Produk Kecap Indofood dinilai baik, karena rata-rata 

responden menyatakan setuju pada setiap pertanyaan yang tertera pada kuisioner. 

Besarnya koefisien korelasi Rank Spearman antara advertising dan Brand 

Awareness sebesar 0,787, artinya Advertising (X) memiliki hubungan yang kuat 

dengan Brand Awareness (Y1). Besarnya kontribusi Advertising (X) terhadap 

Brand Awareness (Y1) dibuktikan dengan besarnya koefisien determinasi yang 

telah disesuaikan (R Square) sebesar (0,787)² = 0,619 atau 61,9%, sedangkan 

sisanya sebesar 39,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Besarnya koefisien korelasi 

Rank Spearman antara Advertising dan Keputusan pembelian sebesar 0,642, 

artinya Advertising (X) memiliki hubungan yang kuat dengan Keputusan 

Pembelian (Y2). Besarnya kontribusi Advertising (X) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y2) dibuktikan dengan besarnya koefisien determinasi yang telah 
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disesuaikan (R Square) sebesar (0,642)² = 0,412 atau 41,2%, sedangkan sisanya 

sebesar 59,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Besarnya Koefisien korelasi Rank 

Spearman antara Brand Awareness dan Keputusan Pembelian sebesar 0,728, 

artinya Brand Awareness (Y1) memiliki hubungan yang kuat dengan Keputusan 

Pembelian (Y2). Besarnya kontribusi Brand Awareness (Y1) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y2) dibuktikan dengan besarnya koefisien determinasi yang telah 

disesuaikan (R Square) sebesar (0,728)² = 0,529 atau 52,9%, sedangkan sisanya 

sebesar 47,1% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 Berdasarkan uji t statistik dengan menggunakan taraf nyata 5% diperoleh 

kesimpulan bahwa  terdapat hubungan yang signifikan dari variabel Advertising 

(X) terhadap Brand Awareness (Y1) dan Keputusan Pembelian (Y2). Hal ini dilihat 

dari thitung ≥ ttabel, yang berarti Ho ditolak. Advertising (X) memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap Brand Awareness (Y1) dan Keputusan Pembelian (Y2). Ditunjukkan 

dengan besarnya koefisien determinasi (R Square) masing-masing sebesar 0,619 

dan 0,412. Selain itu, diperoleh kesimpulan bahwa  terdapat hubungan yang 

signifikan dari variabel Brand Awareness (Y1) terhadap Keputusan Pembelian 

(Y2). Hal ini dilihat dari thitung ≥ ttabel, yang berarti Ho ditolak. Brand Awareness 

(Y1) memiliki pengaruh yang kuat terhadap Keputusan Pembelian (Y2). 

Ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,728. 

 

5.2 Saran 

Saran yang penulis berikan berikut ini didapat dari hasil penelitian, sehingga 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang bermanfaat 

bagi PT.Indofood Sukses Makmur, Tbk. khususnya untuk produk Kecap. Adapun 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk 
memperluas lingkup penelitiannya, yaitu: 

a. Melakukan penelitian dengan menggunakan strategi pemasaran 

jasa lainnya sebagai prediktor Advertising dan Keputusan 

Pembelian seperti place, people, process dan physical evident serta 
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sampel yang diteliti harus lebih luas, agar dapat menggambarkan 

kondisi secara umum dan mewakili keseluruhan. 

b. Memperpanjang periode penelitian agar diperoleh hasil penelitian 

yang lebih akurat. 

2. Bagi Perusahaan 

a. PT.Indofood Sukses Makmur Tbk seharusnya membuat 

advertising yang lebih menarik dan efektif, agar lebih bias 

dimengerti oleh konsumen dan dapat mengalahkan pesaing-

pesaingnya 

b. Untuk meningkatkan Brand awerness dan keputusan pembelian 

hendaknya PT.Indofood Sukses Makmur Tbk membuat kecap 

sebagai kebutuhan yang pokok pada masyarakat 

c. PT.Indofood Sukses Makmur seharusnya lebih meningkatkan 

kelebihan dari kecap Indofood 


