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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tujuan ingin melihat apakah ada 

pengaruh dan seberapa besar pengaruh advertising terhadap minat beli konsumen 

premium spotify. Melalui pengolahan data program IBM SPSS versi 24 dengan 

menyebarkan kuisioner kepada 400 responden. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Terdapat pengaruh antara advertising terhadap minat beli konsumen 

premium spotify. 

2. Hasil uji regresi variabel advertising (X) memberikan kontribusi sebesar 

31,1% terhadap variabel minat beli (Y), sedangkan 68,9% lagi dipengaruhi 

oleh faktor lainnya yang tidak di bahas dalam penelitian ini. 

Analisis uji regresi pada setiap dimensi variabel advertising (X) pada 

minat beli (Y) juga dilakukan. Hasilnya adalah yang paling berpengaruh 

merupakan dimensi channel factors sebesar 26,6% dan dimensi dengan 

pengaruh paling lemah adalah dimensi message factors sebesar 23,2%. Hasil 

dari uji korelasi didapatkan nilai sebesar 0,558, yang berarti kedua variabel 

memiliki hubungan positif yang mantap. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak 

kekurangan dari segi penulisan dan teori. Sehingga dalam penelitian berikutnya 

diharapkan dapat memuat teori yang lebih mendalam, pemilihan angle topik yang 

berbeda, data-data pendukung, dan gaya penulisan ilmiah yang lebih baik. Selain 

itu, dapat menambahkan variabel yang berkaitan baik variabel independen 

maupun dependen seperti brand image dan sales promotion. Penelitian 

selanjutnya dapat memperbaiki teknik pengambilan data yang dilakukan dan dapat 

mengembangkan dimensi baru dari setiap variabel. 

5.2.2 Saran Praktis 

 Dari hasil survei yang telah dijabarkan pada bab IV, jawaban mayoritas 

responden adalah “setuju”, namun sayangnya belum sampai pada jawaban “sangat 

setuju”. Hal ini dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan topik penelitian ini 

mendapatkan respon baik dari responden sebagai pengguna spotify, namun 

strategi advertising perlu di tingkatkan lebih baik agar respon dari responden 

dapat lebih baik lagi.   

Dalam hasil penelitian ini, message factors merupakan dimensi dengan 

pengaruh terendah, sehingga diharapkan dimensi ini dapat lebih ditingkatkan. 

Serta mempertahankan dimensi channel factors dan source factors. 

Dengan adanya perbaikan, diharapkan bahwa perusahaan dapat 

memperoleh pengaruh yang lebih besar antara advertising dengan minat beli.  
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