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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh bintang iklan terhadap sikap konsumen pada 

produk soyjoy. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya 

yaitu 0,013 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis pertama 

diterima. Artinya Bintang Iklan SoyJoy yang popular dan 

memiliki kriteria yang sesuai dengan produk soyjoy dapat 

mempengaruhi sikap konsumen soyjoy. 

2. Tidak terdapat pengaruh desain iklan terhadap sikap konsumen 

pada produk soyjoy. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya 

yaitu 0,608 yang lebih besar daripada 0,05 sehingga hipotesis 

kedua ditolak. Artinya desain iklan soyjoy dari setting hingga 

tips-tips hidup sehat yang diberikan tidak mempengaruhi sikap 

konsumen produk Soyjoy. 

3. Tidak terdapat pengaruh pesan iklan terhadap sikap konsumen 

pada produk soyjoy. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya 

yaitu 0,675 yang lebih besar  dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga 

ditolak. Artinya  pesan iklan soyjoy dari background music, alur 
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cerita, serta tema atau kalimat yang disampaikan tidak 

mempengaruhi sikap konsumen produk soyjoy. 

4. Terdapat pengaruh frekuensi melihat iklan terhadap sikap 

konsumen pada produk soyjoy. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansinya yaitu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga 

hipotesis keempat diterima. Artinya Iklan soyjoy  yang sering 

tayang di televisi serta ditayangkan di berbagai stasiun televisi, 

dan tidak membuat konsumen soyjoy bosan maka mempengaruhi 

sikap konsumen pada produk soyjoy.  

5. Terdapat pengaruh lama penayangan iklan terhadap sikap 

konsumen pada produk soyjoy. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansinya yaitu 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga 

hipotesis kelima diterima. Artinya Lama penayangan iklan soyjoy 

di televisi yang ideal dapat mempengaruhi sikap konsumen pada 

produk soyjoy. 

6. Terdapat pengaruh dari bintang iklan, desain iklan, pesan iklan, 

frekuensi melihat iklan, lama penayangan iklan secara bersama-

sama. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu 0,000 

yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis keenam diterima. 

Artinya seluruh variabel-variabel iklan secara bersama-sama 

dapat mempengaruhi sikap konsumen pada produk soyjoy. 
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5.2. Saran 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1.  Pihak Soyjoy harus konsisten menampilkan iklan televisi yang 

menarik, bermutu, serta dapat dipercaya oleh para konsumen yang 

menyaksikannya, sehingga konsumen selalu ingat dengan iklan 

soyjoy yang ditayangkan, serta selalu mengkonsumsi soyjoy. 

Soyjoy sebagai pihak produsen harus selalu menjaga serta 

mempertahankan mutu produk dan selalu menjaga kepercayaan 

konsumen terhadap produk soyjoy. 

2. Produsen Soyjoy, dapat menggunakan iklan soyjoy yang bercerita 

tentang proses pembuatan soyjoy, dari pemilihan bahan yang 

berkualitas, serta proses produksi soyjoy yang higienis, yang 

nantinya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada 

produk soyjoy sendiri. 

3. Produsen Soyjoy juga dapat menggunakan unsur komedi pada 

iklannya yang berdasar pada teori (Mueh Ling & Mc Cann, 

1996), yang mengatakan bahwa salah satu unsur sikap masyarakat 

akan lebih baik jika sebuah iklan menggunakan unsur komedi. 

Diharapkan dengan adanya unsur komedi, iklan soyjoy lebih 

dapat diingat dan nantinya dapat meningkatkan penjualan produk. 

4. Untuk terus menjaga hubungan baik dengan konsumen serta dapat 

menjaga kepercayaan konsumen pada produk soyjoy, sebaiknya 
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soyjoy mengadakan suatu workshop tentang tips-tips hidup sehat, 

serta makanan sehat. Pendekatan dengan konsumen bisa juga 

dengan menggunakan bintang iklan soyjoy untuk roadshow ke 

berbagai kota di Indonesia untuk mengkampanyekan hidup sehat 

serta makanan sehat. Soyjoy juga dapat mengadakan sebuah 

reality show tentang lomba untuk menurunkan berat badan, yang 

mengharuskan para pesertanya untuk selalu hidup sehat, salah 

satu caranya adalah berolah raga, serta mengkonsumsi makanan 

yang sehat, dan mengkonsumsi camilan sehat yaitu soyjoy 

sendiri. Dari kegiatan-kegiatan tersebut bisa dimasukkan kedalam 

iklan Televisi, yakni diharapkan dapat menumbuhkan 

kepercayaan yang lebih pada produk soyjoy. 

5. Soyjoy juga harus inovatif dalam menginovasi produknya, agar 

konsumen tidak mengalami kejenuhan, yaitu soyjoy dapat 

menginovasi atau dapat menambahkan rasa yang lain atau dapat 

menginovasi kemasannya, atau soyjoy dapat membuat produk 

baru, tidak hanya dalam bentuk soy bar, tetapi dalam bentuk dan 

jenis yang lain. 
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