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BAB IV BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan dan penelitian yang telah dilakukan 

mengenai perbandingan efektivitas iklan subliminal Top Coffee versi 

Bongkar dan Indomie Cabe Ijo versi Teaser pada mahasiswa Universitas 

Kristen Satya Wacana, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penilaian  EPIC Rate untuk iklan Top Coffee versi Bongkar lebih 

rendah 0,30 poin dibandingkan EPIC Rate iklan Indomie Cabe Ijo 

versi Teaser. 

2. Nilai variabel dampak pada Iklan Top Coffee versi Bongkar dan 

iklan Indomie Cabe Ijo versi Teaser berada pada posisi paling 

rendah dari 4 variabel yang ada dimana hanya mendapatkan nilai 

2,45 dan 2,65. Sehingga dapat dikatakan secara dampak iklan 

dalam mempengaruhi dan mendorong pemirsanya untuk membeli 

produk tidak efektif. Nilai variabel paling tinggi untuk iklan Top 

Coffee adalah variabel persuasi dimana dapat diartikan bahwa 

iklan ini dapat memberikan kesan positif dalam benak pemirsanya. 

Sedangkan untuk iklan Indomie Cabe Ijo variabel Empati 

mendapatkan nilai paling tinggi sehingga dapat diartikan bahwa 

iklan ini merupak iklan yang menarik bagi konsumen. 

3. Iklan Indomie Cabe Ijo mendapatkan efektivitas lebih tinggi 

daripada iklan Top Coffee karena produk Indomie sudah lebih 

lama dikenal oleh responden bahkan menjadi Top of Mind di 

benak responden dibandingkan dengan produk Top Coffee yang 

baru saja diluncurkan. 

4. Iklan subliminal dengan pesan subliminalnya disampaikan secara 

audio lebih efektif daripada yang disampaikan secara audio visual. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitan diatas, maka dalam rangka 

menyumbangkan sedikit pemikiran yang penulis peroleh, dapat diberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Perusahaan  

Bagi perusahan dapat memperhatikan keefektivitasan dan 

meningkatkan kreatifitas dalam mempromosikan produknya melalui 

iklan televisi, sehingga iklan tersebut bukan hanya menarik secara 

audio visual tapi juga dapat mempengaruhi pemirsanya sampai 

ditingkat aksi yaitu membeli produk tersebut.  

2. Peneliti selanjutnya 

Bagi pihak yang berminat untuk meneliti masalah yang berkaitan 

dengan efektivitas iklan subliminal, diharapkan bisa melanjutkan 

penelitian ini dengan memperhatikan :  

a. Pesan subliminal itu sendiri, karena penelitian ini hanya 

berfokus pada efektivitas iklan subliminal. 

b. Responden penelitian dapat diperluas dan tidak hanya terpatok 

pada kalangan mahasiswa saja tetapi secara lebih luas. 

c. Iklan pembanding dalam penelitian dapat menggunakan iklan 

subliminal produk sejenis.  

 

 


