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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh terpaan program 

Pesbukers ANTV terhadap corporate image PT Cakrawala Andalas Televisi. Selain 

itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu besar pengaruhnya terpaan 

program Pesbukers ANTV terhadap corporate image PT Cakrawala Andalas 

Televisi. Berdasarkan hasil pengolahan data bahwa dapat kesimpulan, sebagai 

berikut: 

1. Adanya hubungan yang sangat cukup antar variabel, karena nilai uji 

korelasi adalah 0,708 lebih besar dari 0,70. 

2. Uji regresi dari model summary menunjukkan bahwa koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 0,501. Artinya, pengaruh variabel 

terpaan program Pesbukers ANTV (X) terhadap variabel corporate 

image PT Cakrawala Andalas Televisi (Y) sebesar 50,1%. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa variabel terpaan program 

Pesbukers ANTV berpengaruh dengan corporate image PT Cakrawala Andalas 

Televisi sebesar 50,1%. Maka, diperlukan untuk menggali teori dan dimensi lainnya 

yang memengaruhi corporate image PT Cakrawala Andalas Televisi. Penelitian ini 

juga diharapkan pada penelitian yang akan datang dilakukan responden yang lebih 

banyak lagi dan responden juga dapat mengerti mengenai terpaan program 

Pesbukers ANTV. 

5.2.2 Saran Praktis 

Penulis menyarankan untuk mempertahankan corporate image PT Cakrawala 

Andalas Televisi yang dilakukan oleh divisi corporate communication, serta 

mengembangkan strategi peningkatan program Pesbukers ANTV dengan 

menambah materi yang beredukasi di program Pesbukers supaya tidak monoton 
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dan dapat menambah jumlah audiens untuk menonton tayangan program Pesbukers 

ANTV. 
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