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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh fear 

appeals terhadap keputusan pembelian konsumen pada Mahasiswa Universitas 

Widyatama Bandung, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan 

beberapa saran. 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan beberapa uraian serta hasil penelitian yang telah penulis 

sajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanggapan responden terhadap fear appeals memiliki nilai rata-rata 

keseluruhan sebesar 3,94. Nilai tersebut berada pada interval 3.40 – 

4.19 atau dapat dikatakan “BAIK”. Hal ini dapat diartikan bahwa fear 

appeals dinilai baik oleh para konsumen. 

2. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan teknik binary 

logistic regression, didapatkan beberapa hasil yang dapat dijelaskan. 

Besarnya pengaruh berdasarkan Nagelkerke R Square adalah 0.434 

atau 43,4%, artinya variabel keputusan pembelian konsumen dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel atribut produk sebesar 

43,4%, sedangkan 56,6% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain 

di luar penelitian ini.  

3. Berdasarkan Variables in the Equation, tingkat signifikansi diketahui 

sebesar 0,000, sedangkan uji hipotesis dalam penelitian ini adalah Ha : 

β1 ≠ 0 bila p-value < 0,05; maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, 

ada pengaruh positif dan signifikan antara fear appeals terhadap 

keputusan pembelian konsumen rokok pada Mahasiswa Universitas 

Widyatama Bandung. 
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5.2  Saran 

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil penelitian 

pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Melihat hasil yang telah diteliti oleh penulis maka disarankan untuk 

iklan fear appeals pada rokok lebih ditekankan kembali maksud dan 

tujuan isi pesan yang tercantum pada kemasan rokok melihat adanya 

kekurangan tanggapan dari para konsumen rokok pada pernyataan 

mengenai tanggapan iklan yang akan memberhentikan seorang 

perokok untuk tidak merokok masih kurang. Sehingga para perokok 

tidak langsung dapat berhenti merokok dengan penampilan iklan fear 

appeals yang dicantumkan atau di iklan kan pada produk rokok 

tersebut. 

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti dengan 

melibatkan kelompok yang berbeda, misalnya antara perokok pria dan 

wanita, pelajar SMU dan Mahasiswa, dari kelas social yang berbeda, 

dan dapat menggunakan sampel yang elbih banyak lagi. Penelitian 

selanjutnya juga dapat menggunakan topic yang lain seperti iklan 

pencegahan AIDS, iklan anti minuman keras, iklan anti narkoba, dan 

yang lainnya.  

 


