
 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang “Efektivitas Iklan 

Televisi Rokok dengan menggunakan Consumer Decision Model (CDM)”, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel Pesan Iklan (X1) 

Dari hasil analisis parsial, besar pengaruh Pesan Iklan terhadap Keputusan 

Pembelian adalah 7,22%, sedangkan 92,78% dipengaruhi oleh variabel lainnya 

diluar penelitian. 

Sedangkan dari hasil analisis regresi dapat diketahui jika pengaruh Pesan Iklan 

naik sebesar 1%, maka Keputusan Pembelian akan meningkat sebesar 6,4%. 

2. Variabel Pengenalan Merek (X2) 

Dari hasil analisis parsial, besar pengaruh Pengenalan Merek terhadap Keputusan 

Pembelian adalah 2,56%, sedangkan 97,44% dipengaruhi oleh variabel lainnya 

diluar penelitian. 

Sedangkan dari hasil analisis regresi dapat diketahui jika pengaruh Pengenalan 

Merek naik sebesar 1%, maka Keputusan Pembelian akan meningkat sebesar 

14,6%. 
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3. Variabel Keyakinan Konsumen (X3) 

Dari hasil analisis parsial, besar pengaruh Keyakinan Konsumen terhadap 

Keputusan Pembelian adalah 2,68%, sedangkan 97,32% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya diluar penelitian. 

Sedangkan dari hasil analisis regresi dapat diketahui jika pengaruh Keyakinan 

Konsumen naik sebesar 1%, maka Keputusan Pembelian akan meningkat sebesar 

18,8%. 

4. Variabel Sikap Konsumen (X4) 

Dari hasil analisis parsial, besar pengaruh Sikap Konsumen terhadap Keputusan 

Pembelian adalah 0,36%, sedangkan 99,64% dipengaruhi oleh variabel lainnya 

diluar penelitian. 

Sedangkan dari hasil analisis regresi dapat diketahui jika pengaruh Sikap 

Konsumen naik sebesar 1%, maka Keputusan Pembelian akan meningkat sebesar 

7,1%. 

5. Variabel Niat Beli (X5) 

Dari hasil analisis parsial, besar pengaruh Niat Beli terhadap Keputusan 

Pembelian adalah 4,24%, sedangkan 95,76% dipengaruhi oleh variabel lainnya 

diluar penelitian. 

Sedangkan dari hasil analisis regresi dapat diketahui jika pengaruh Niat Beli naik 

sebesar 1%, maka Keputusan Pembelian akan meningkat sebesar 24,3%. 
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Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara Pesan Iklan, 

Pengenalan Merek, Keyakinan Konsumen, Sikap Konsumen, dan Niat Beli terhadap 

Keputusan Pembelian rokok Sampoerna A Mild sangat kecil dan terbilang lemah.  

Seperti kita tahu, bahwa dalam pesan iklan yang disampaikan dalam iklan rokok 

memang tidak mempersuasi orang yang melihat iklan untuk membeli dan 

mengkonsumsi produk tersebut. Konsumen rokok dalam penelitian ini merupakan 

orang-orang yang sudah teradiksi, sehingga keputusan mereka dalam membeli produk 

tersebut dikarenakan kebutuhan. Dalam hal ini iklan rokok lebih ditujukan untuk 

penanaman Brand dibenak masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih familiar 

dengan brand tersebut, dan berfungsi sebagai pengingat. 

 

B. SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, kita tahu bahwa variabel Pesan Iklan, Pengenalan 

Merek, Keyakinan Konsumen, Sikap Konsumen, dan Niat Beli memiliki pegaruh 

yang cukup kecil terhadap Keputusan Pembelian. Hal ini dikarenakan dalam iklan 

rokok tidak menyediakan informasi yang cukup kepada konsumen tentang produk 

yang diiklankan. Karena memang ada Peraturan Pemerintah tentang hal tersebut. 

Dengan begitu, informasi yang dapat diberikan dalam iklan tersebut sangat terbatas 

dan bahkan nyaris tidak ada informasi yang dapat diberikan. 

Oleh karena itu, pemasaran rokok lebih baik dilakukan dengan Experimental 

Marketing. Yaitu dengan fokus terhadap pengalaman konsumen, tidak 
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memperlakukan konsumen hanya sebagai pembuat keputusan yang rasional tetapi 

konsumen lebih menginginkan untuk dihibur, serta dipengaruhi secara emosional dan 

kreatif. Pemberian sampel gratis juga bisa menjadi experiment yang menarik bagi 

konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat kita lihat juga bahwa Consumer Decision 

Model tidak cocok digunakan untuk mengukur efektivitas iklan rokok. Untuk 

penelitian selanjutnya dalam pengukuran efektivitas iklan rokok, disarankan untuk 

menggunakan alat ukur yang lain. 


