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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kesimpulan yang 

dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, daya tarik rasional dan emosional 

iklan YouTube LINE Hari Pertama Kerja berada dalam kategori positif, 

yang artinya responden beranggapan positif terhadap iklan, baik dari aspek 

rasional maupun emosional. Berikut penjabaran hasil deskriptif daya tarik 

rasional dan emosional: 

a) Daya Tarik Rasional 

Berdasarkan sub variabel daya tarik rasional, didapatkan hasil 

bahwa penjelasan monolog berperan paling besar terhadap daya tarik 

rasional sebesar 81%. Hal ini menunjukan monolog tokoh Deni dalam 

iklan LINE Hari Pertama Kerja berperan penting dalam menarik perhatian 

penonton iklan. Garis kontinum sub variabel daya tarik rasional juga 

memperlihatkan pada angka yang positif , yang artinya daya tarik rasional 

berpengaruh secara positif pada iklan LINE Hari Pertama Kerja. 

b) Daya Tarik Emosional 

Berdasarkan sub variabel daya tarik emosional, didapatkan hasil 

bahwa dimensi kehangatan berperan paling besar terhadap daya tarik 

emosional, sebesar 72%. Hal ini berarti, dalam menonton iklan, daya tarik 

emosional yang dirasakan penonton adalah kehangatan. Penonton 

merasakan terbangunnya emosi persahabatan, perasaan nyaman ketika 

menonton iklan, terbangunnya empati, dan terbangunnya sikap positif 

terhadap brand. 

Dan pada garis kontinum sub variabel, daya tarik emosional 

memperlihatkan pada angka yang positif. Hal ini menunjukan bahwa daya 
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tarik emosional berpengaruh secara positif pada iklan LINE Hari Pertama 

Kerja. 

2. Berdasarkan analisis deskriptif, minat menggunakan mendapatkan hasil 

indikator desire berpengaruh paling tinggi terhadap minat menggunakan 

sebesar 75%. Hal ini berarti, dalam menonton iklan, penonton terpengaruh 

secara positif dan menjadikannya berminat atau menginginkan LINE for 

PC.Dan pada garis kontinum, variabel minat menggunakan 

memperlihatkan pada angka dan garis yang positif. Hal ini menunjukan 

bahwa penonton tertarik secara positif terhadap LINE for PC. 

3. Pengaruh daya tarik rasional dan emosional iklanYouTube LINE Hari 

Pertama Kerja terhadap minat menggunakan LINE for PC dapat dilihat 

dari nilai koefesien determinasi (R2). Berdasarkan tabel uji koefesien 

determinasi, nilai R square (R2) yang diperoleh adalah 57%. Hal ini 

menunjukkan 57% variabel Daya Tarik Rasional dan Daya Tarik 

Emosional berpengaruh terhadap minat menggunakan LINE for PC. 

Sedangkan 43% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa 

implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian. Implikasi tersebut baik 

secara teoritis maupun praktik. 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis berkaitan dengan kontribusi hasil penelitian atas 

perkembangan teori dalam ilmu komunikasi khususnya pada kajian 

komunikasi pemasaran dalam bentuk iklan. Berdasarkan penelitian iklan 

yang efektif apabila mengandung daya tarik kreatif yang terdiri dari daya 

tarik rasional dan emosional. Pengaruh daya tarik kreatif yang signifikan 

terhadap iklan maka apabila daya tarik ditingkatkan, minat menggunakan 

pun akan semakin meningkat. Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa 

daya tarik emosional berperan dominan dalam mempengaruhi isi iklan, 

maka apabila iklan disertai unsur emosi, iklan tersebut dapat lebih 

meningkatkan minat terhadap brand. 
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5.2.2 Aspek Praktis 

Implikasi praktik diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi 

produk atau merek baru dalam menggunakan iklan untuk mendapatkan 

sikap positif dari khalayak, sehingga akan berdampak pada minat 

menggunakan yang tinggi. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

kemajuan perusahaan serta menjadi bahan evaluasi LINE untuk 

kedepannya. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh biro iklan dalam 

membuat iklan untuk menarik minat pengguna yaitu dengan melihat hasil 

penelitian mana yang lebih dominan mempengaruhi dan apa saja daya 

tarik yang harus ditingkatkan untuk membuat suatu iklan yang lebih 

efektif. 

 

5.3 Rekomendasi 

Pada bagian ini peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang 

dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yakni: 

5.3.1 Bagi Perusahaan 

1. Berdasarkan penelitian daya tarik rasional yang terdiri dari penjelasan 

secara monolog, demonstrasi, pemecahan masalah, potongan kehidupan 

dan dramatisasi yang paling rendah dalam menarik minat terhadap 

penonton adalah potongan kehidupan, maka untuk lebih meningkatkan 

daya tarik rasional, perusahaan perlu menambahkan daya tarik 

potongan kehidupan dalam iklannya. Sedangkan paling dimensi paling 

tinggi adalah penjelasan monolog, yang berarti perusahaan harus tetap 

menggunakan monolog pada iklan agar menarik minat penonton untuk 

menggunakan. 

2. Berdasarkan penelitian variabel daya tarik emosional yang terdiri dari 

kehangatan, rasa takut dan musik yang mendapatkan nilai terendah 

adalah dimensi daya tarik rasa takut. Hal ini dapat menjadi 

pertimbangan bagi perusahaan untuk lebih menampilkan daya tarik rasa 

takut agar variabel daya tarik emosional dapat lebih menarik penonton 

menggunkan LINE for PC. Sedangkan skor dimensi tertinggi diraih 

oleh dimensi kehangatan, hal ini dapat menjadi kekuatan untuk 
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menampilkan cerita pada iklan yaitu dengan menampilkan kehangatan 

seperti cerita persahabatan, keterwakilan pada tokoh atau penyelesaian 

konflik. 

 

5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Melakukan penelitian selanjutnya mengenai iklan YouTube, karena 

berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan secara global, iklan 

YouTube akan mengalami peningkatan secara drastis tahun ke tahun, 

dikarenakan pertumbuhan penggunanya yang semakin meningkat. 

2. Melakukan penelitian terkait iklan yang berdurasi penjang atau berkonsep 

mini drama. Hal ini dilakukan, sesuai perkembangan pengguna YouTube, 

dan kategori iklannya yang berbeda dengan iklan TV yang masih 

memperhitungkan durasi. Iklan mini drama harus lebih meningkatkan 

perhatian penonton secara rasional atau empati penonton secara emosional 

demi keterikatan konsumen terhadap brand. 
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