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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dalam penelitian tentang analisis daya tarik iklan Ramayana 

#KerenHakAlamSemesta : Lebaran di Planet Udique dapat diambil 

kesimpulan bahwa  H1 di terima, yang berarti variabel pesan, audio, bintang 

iklan, dialog, penampilan visual, dan setting secara simultan dan parsial 

berpengaruh terhadap daya tarik iklan Ramayana versi 

#KerenHakAlamSemesta : Lebaran di Planet Udique. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel pesan, audio, bintang ilkan, penampilan visual, dan setting 

dapat menarik perhatian khalayak dan menarik minat terhadap pesan yang 

disampaikan. Secara simultan semua variabel independen memiliki 

pengaruh terhadap daya tarik sebesar 55,2%. 

Namun jika dilihat dari sumbangan efektif masing-masing variabel 

hanya ada satu variabel yang signifikan mempengaruhi daya Tarik iklan. 

Dari enam variabel tersebut yang menjadi faktor paling dominan dan 

signifikan dalam menarik perhatian viewers dan menimbulkan minat 

terhadap pesan yang disampaikan oleh iklan Ramayana 

#KerenHakAlamSemesta : Lebaran di Planet Udique adalah variabel 

bintang iklan. Dengan nilai determinasi sebesar 0,541, yang artinya variabel 

bintang iklan berpengaruh sebesar 54,1% terhadap daya tarik iklan. Ini 

menunjukkan bahwa bintang iklan memberi dampak yang cukup besar 

terhadap daya Tarik iklan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran 

yang akan diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutanya 

 Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah variabel 

antara seperti platform, karena karakteristik pengguna setiap 

platform berbeda maka secara tidak langsung hal tersebut dapat 

mempengaruhi hubungan antar variabel. 

 Penelitian selanjutanya diharapkan memperbanyak jumlah 

sample, karena semakin besar jumlah sampel maka semakin 

kecil peluang kesalahan generalisasi 

 

2. Untuk industri periklanan 

 Membuat dialog dengan bahasa yang ringan sehingga pemirsa 

dapat lebih mudah memahami pesan yang disampaikan.. 

 Lebih memperhatikan faktor lain seperti pesan iklan agar 

mendapat perhatian dan menimbulkan kesan, karena kesan 

yang timbul dalam benak pemirsa akan membuat pesan yang 

disampaikan mudah diingat. 

 




