
V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan 

diterima yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara promosi terhadap 

peningkatan kesadaran merek Axioo studi pada Mahasiswa Strata Satu Reguler 

Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Hal ini didasarkan pada:

1. Hasil analisis Regresi Linier Berganda, untuk n = 91 dengan tingkat keyakinan 

sebesar 95% atau α = 0,05 diperoleh hasil :

Pengaruh periklanan, promosi penjualan dan hubungan publik terhadap 

kesadaran merek sebesar R 2 = 0.430 hal ini berarti sumbangan variabel X (, 

promosi penjualan dan hubungan publik) berperan dalam mempengaruhi setiap 

variabel Y (Keputusan Pembelian) sebesar 43.0% sedangkan sisanya 57% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian 

ini.

2. Hasil persamaan regresi linier berganda yaitu Y= 11.735 + 1.101X1+ 

0.457X2+ 0.296X3, dengan pengujian hipotesis secara menyeluruh dengan uji 

F pada tingkat kepercayaan 95% atau dengan nilai α = 5% diperoleh F hitung > 

F tabel = 21.197 > F 2.709, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan secara statistik bahwa semua variabel bebas yaitu periklanan (X



1 ), promosi penjualan (X 2 ) dan hubungan public (X 3 ) secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kesadaran merek Axioo.

3. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t pada tingkat kepercayaan 

95% menunjukkan bahwa :

• t hitung X 1 (periklanan) 6.717 > t tabel 1,987 yang berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini berarti desain periklanan berpengaruh signifikan 

terhadap pengingkatan kesadaran merek.

• t hitung X 2 (promosi penjualan) 2,741 < t tabel 1,987 yang berarti Ho 

diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti promosi penjualan berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan kesadaran merek.

• t hitung X 3 (hubungan publik) 2,070 > t tabel 1,987 yang berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti hubungan publik berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan kesadaran merek.

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa atribut periklanan adalah atribut yang 

paling berpengaruh terhadap pengingkatan kesadaran merek, dengan t hitung 

sebesar 6,717 lebih besar dari t hitung promosi penjualan dan hubungan publik.

4. Berdasarkan hasil analisis kualitatif antara lain diketahui bahwa persentase 

tertingggi responden yang memiliki kesadaran yang rendah terhadap promosi 

disebabkan oleh penggunaan media yang digunakan dalam mempromosikan 

Axioo dirasakan masih kurang tepat, ketertarikan promosi Axioo terhadap 

merek lain, antusisme orang banyak terhadap event yang digelar oleh Axioo, 
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publikasi yang gencar terhadap pengenalan produk dan kemampuan promosi 

Axioo dalam mengkomunikasikan produk kepada kosumen.

Presentase tertinggi responden yang memiliki kesadaran akan merek yang rendah 

disebabkan oleh merek notebook yang pertama kali diingat dan kuatnya citra 

Axioo sehingga masyarakat menganggap seolah notebook adalah Axioo.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden terendah untuk 

faktor promosi yaitu pernyataan tentang promosi Axioo dirasakan masih kurang 

tepat, ketertarikan promosi Axioo terhadap merek lain, antusisme orang banyak 

terhadap event yang digelar oleh Axioo, publikasi yang gencar terhadap 

pengenalan produk dan kemampuan promosi Axioo dalam mengkomunikasikan 

produk kepada kosumen. 

Oleh karena itu PT.Tera Data Indonusa cabang Bandar Lampung harus lebih 

memaksimalkan media promosi lainnya seperti katalog produk, radio, 

pemasangan umbul-umbul, dan papan iklan di tempat keramaian, meningkatkan 

ketertarikan promosi Axioo dibandingkan merek lainnya, memaksimalkan event-

event promosi yang akan diadakan (pameran, perlombaan, dan pelatihan-

pelatihan), lebih gencar dalam melakukan publikasi terhadap pengenalan produk 

dan meningkatkan kemampuan promosi dalam mengkomunikasikan produk 

kepada konsumen, sehingga dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra 

notebook Axioo agar menjadi Top Of Mind (merek yang pertama kali diingat).
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