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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua 

dari 20 iklan yang diteliti tidak melakukan pelanggaran etika iklan, sementara 

18 iklan lainnya melakukan pelanggaran etika iklan sesuai dengan Etika 

Pariwara Indonesia (EPI). Peneliti menggunakan 12 kategori untuk 

menganalisis setiap iklan. Dari 12 kategori yang digunakan, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 11 dari seluruh kategori tersebut dilanggar oleh 18 iklan. 

Adapun kategori yang tidak dilanggar oleh 20 iklan yang diteliti adalah 

kategori “Penggunaan kata yang menyatakan kandungan, bobot, tingkat, dan 

mutu”. 

Di bawah ini merupakan frekuensi pelanggaran iklan dari beberapa 

kategori Etika Periklanan Indonesia: 

a. Kategori “Penggunaan keterangan” dilanggar oleh 10 iklan. 

b. Kategori “Menampilkan adegan yang berbahaya” dilanggar oleh 

sembilan iklan. 

c. Kategori “Menunjukkan stamina, energi, dan kebugaran” dilanggar 

oleh delapan iklan. 

d. Kategori “Penyalahgunaan istilah ilmiah” dilanggar oleh enam iklan. 

e. Kategori “Mengeksploitasi perempuan” dilanggar oleh tiga iklan. 
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f. Kategori “Menampilkan kekerasan”, “Menampilkan adanya unsur 

hewan atau menampilkan adegan kekerasan terhadap hewan”, dan 

“Menampilkan pesan dengan melebih-lebihkan” sama-sama dilanggar 

oleh dua iklan. 

g. Kategori “Penggunaan superlatif”, “Merendahkan produk lain” dan 

“Menunjukkan peningkatan kemampuan seks” sama-sama dilanggar 

oleh satu iklan. 

Pelanggaran tertinggi yang dilakukan iklan minuman berenergi adalah 

“Penggunaan keterangan”. Sementara pelanggaran terendahnya adalah 

“Merendahkan produk lain” dan “Menunjukkan peningkatan kemampuan 

seks”. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian ini, maka peneliti memiliki saran kepada 

beberapa pihak. 

5.2.1 Saran Akademis 

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti berharap suatu 

pelanggaran iklan dengan topik atau objek lain dapat diteliti, tidak 

berhenti pada penelitian pelanggaran etika periklanan mengenai 

minuman berenergi saja. Namun dapat dilakukan penelitian dengan 

pelanggaran iklan yang lain, seperti iklan minuman bersoda, iklan 

rokok, iklan obat-obatan, iklan produk kecantikan, iklan sabun, dsb. 
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5.2.2 Saran Praktis 

a. Kepada Dewan Periklanan Indonesia (DPI) dan Badan Pengawas 

Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP P3I) 

diharapkan lebih menaruh perhatian untuk mengawasi iklan di 

televisi Indonesia. Sejauh ini memang BPP P3I sudah melakukan 

tugasnya dengan baik untuk menegur iklan dan mengunggah 

laporan pelanggaran etika iklan. Namun kebanyakan iklan tersebut 

sudah diketahui dengan jelas kesalahannya. Yang peneliti harapkan 

adalah peran DPI dan BPP P3I dalam menegur iklan yang 

membodohi, membohongi, menipu, dan menyesatkan publik secara 

tidak sadar. 

b. Masyarakat Indonesia juga sebaiknya lebih berhati-hati dalam 

mengambil keputusan untuk membeli produk setelah menonton 

iklan. Melihat bahwa fokus penelitian ini adalah iklan minuman 

berenergi, maka saran ini lebih ditujukan kepada remaja laki-laki 

dan dewasa yang menonton iklan minuman berenergi agar tidak 

mudah terpengaruh dengan berbagai manfaat yang ditampilkan 

oleh iklan tersebut. Akan lebih baik apabila publik mencari tahu 

terlebih dahulu sebelum membeli produk. 
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