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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk mengetahui tanggapan

responden mengenai pengaruh product placement terhadap minat beli smartphone LG

pada penonton drama Korea It’s Okay That’s Love, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa indeks rata-rata

mengenai product placement sebesar 3,28 yang berarti secara umum cukup

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian product placement smartphone

LG menurut penonton drama Korea It’s Okay That’s Love dinilai cukup baik.

Dengan indeks tertinggi pada pernyataan “Produk smartphone LG

diperlihatkan secara berulang-ulang di dalam drama sehingga penonton bisa

lebih ingat akan produk” dan “Tampilann smartphone LG berada di bagian

adegan yang cocok dengan alur cerita” sebesar 3,71 menunjukkan bahwa

tanggapan responden durasi paparan produk dan visibilitas (Tampilann)

produk cukup baik sehingga membuat penonton tertarik pada smartphone LG

dan pernyataan dengan nilai terendah dengan nilai 2,38 yaitu pada pernyataan

“Merek Smartphone LG diucapkan oleh pemain di dalam drama sehingga

penonton dapat mendengar dengan jelas merek dalam drama”, karena merek
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yang disebutkan memiliki pengaruh dan peran penting dalam meningkatkan

minat beli dari penonton.

2. Indeks rata-rata minat beli smartphone LG pada penonton drama Korea It’s

Okay That’s Love sebesar 3,07 yang berarti secara umum cukup tinggi. Hal ini

menunjukkan bahwa responden memiliki minat untuk membeli smartphone

LG cukup baik. Adanya ketertarikan pada desain smartphone LG memiliki

indeks tertinggi sebesar 3,69. Hal ini dapat dikatakan bahwa smartphone LG

memiliki desain yang menarik dibanding dengan merek lainnya sehingga

menimbulkan ketertarikan dan pernyataan dengan nilai terendah dengan nilai

2,66 yaitu pada pernyataan ingin membeli produk Smartphone LG, hal ini

bisa saja terjadi karena banyaknya pesaing dari Smartphone LG yang

memiliki kelebihan dan keunggulan tersendiri yang membuat penonton lebih

ingin membeli produk dari pesaing Smartphone LG.

3. Product Placement berpengaruh terhadap minat beli Smartphone LG pada

penonton drama Korea It’s Okay That’s Love. Product Placement

memberikan kontribusi sebesar 82,4%. Sisanya pengaru faktor-faktor lain

yang tidak diamati adalah sebesar 17,6% yaitu merupakan pengaruh faktor

lain diluar variabel independen yang diteliti bisa dari pesaing lain ataupun dari

proses promosi lainnya yang dilakukan.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan mengenai

pengaruh product placement terhadap minat beli smartphone LG pada penonton

drama Korea It’s Okay That’s Love, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran

sebagai berikut :

1. Dilihat dari skor terendah dalam variabel Product Placement yaitu sebesar

2,38 yang terdapat pada indicator pengucapan dan penyebutan merek dalam

drama, pihak perusahaan LG Electronics sebaiknya lebih sering menggunakan

merek dan logonya pada setiap pelaksanaan promosi agar masyarakat luas

lebih ingat dan hafal terhadap produk LG serta meningkatkan elemen atau

dimensi dari Product Placement yang menurut responden dianggap cukup

baik seperti penjelasan fitur dari Smartphone LG agar meningkat minat beli

yang lebih tinggi pada penonton drama.

2. Dilihat dari skor terendah dalam variabel Minat Beli yaitu sebesar 2,66 yang

terdapat pada indicator action atau ingin melakukan pembelian Smartphone

LG, pihak perusahaan seharusnya membuat promosi yang memang sangat

menarik serta melakukan inovasi-inovasi yang bisa lebih unggul dari pesaing

sehingga penonton akan lebih memiliki minat untuk membeli Smartphone LG

namun pihak LG Electronics juga tidak dapat mengendalikan faktor-faktor

lain yang membuat penonton untuk lebih memilih produk pesaing.

3. Pihak LG Electronics harus melakukan promosi-promosi yang dapat

meningkatkan minat beli dari masyarakat. Misalnya dengan melakukan
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promosi di media sosial dan juga memperluas segmen sehingga tidak hanya

anak muda yang menyukai produk LG serta menciptakan produk dengan

desain dan fitur yang lebih menarik dari pesaing-pesaing LG.


