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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dan pengukuran dengan 

menggunakan structural equation modeling (SEM), maka dapat dilihat pengaruh 

anatar attitude toward the actor, attitude toward the character, attitude toward the 

movie, attitude toward the product placement, attitude toward the brand dan 

purchase intention sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Attitude toward the product placement memiliki dampak positif 

signifikan terhadap attitude toward the brand, terbukti dengan hasil uji 

SEM yang menunjukan nilai t-value sebesar 5.51. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin postif sikap terhadap penempatan 

produk maka akan memberikan dampak sikap yang positif terhadap 

brand. Dalam film Filosofi Kopi, sikap atau respon penonton terhadap 

penempatan produk Torabika dalam adegan film dirasa tidak 

mengganggu dan dirasa wajar sehingga sikap positif tersebut 

mempengaruhi pandangan penonton terhadap brand Torabika. 

2. Attitude toward the actor memberi dampak signifikan yang positif 

terhadap attitude toward the character, terbukti dengan hasil 

pengukuran uji SEM menunjukan nilai t-value 5.87. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin baik sikap yang dihasilkan terhadap 

Pengaruh Attitude Toward..., Caroline Anjani Hadianti, FB UMN, 2016



 

109 
 

Chicco Jerikho maka akan berdampak terhadap sikap terhadap 

character Ben yang diperankanya dalam film Filosofi Kopi. 

3. Attitude toward the character berdampak positif signifikan terhadap 

attitude toward the movie. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji SEM 

yang menunjukan nilai t-value sebesar 5.87. Hal ini membuktikan 

bahwa semakin baik sikap penonton terhadap karakter dalam film 

mempengaruhi sikap postif terhadap film. Dalam film Filosofi Kopi 

karakter Ben mendapatkan respon sikap baik dari responden yang 

merupakan penonton film Filosofi Kopi, karakter Ben terbukti kuat 

dan memberikan kesan yang kuat terhadap film Filosofi Kopi sehingga 

karakter tersebut membuat film Filsofi Kopi mendapatkan respon sikap 

yang baik pula dari responden,  

4. Attitude toward the character tidak memberikan dampak yang 

signifikan terhadap attitude toward the product placement, hasil uji 

SEM menunjukan nilai t-value sebesar -1.28. Dalam film Filosofi Kopi 

karakter Ben tidak memberikan pengaruh terhadap peletakan produk 

Torabika dalam film, hal ini dapat disebabkan karena produk Torabika 

tidak menempel pada karakter Ben sehingga penonton tidak dapat 

melihat efek dari ketrkaitan kedua variabel ini. 

5. Attitude toward the actor tidak memberikan dampak yang signifikan 

terhadap attitude toward the movie. Hasil uji SEM menunjukan nilai t-

value sebesar 1.54. Hal ini membuktikan bahwa sikap terhadap akor 

tidak memberikan dampak langsung terhadap film. Sikap penonton 

merespon Chicco Jerikho tidak mempengaruhi sikap penonton 
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terhadap film Filosofi Kopi. Aktor bukanlah salah satu faktor yang 

penting dalam menunjang film bagus tetapi ada unsur karakter yang 

akan membawa alur cerita film menjadi baik sedangkan aktor hanya 

sebagai orang yang memainkan peran atau karajter yang ada dlam film.  

6. Attitude toward the movie terbukti memberikan pengaruh postif yang 

signifikan terhadap attitude toward the attitude toward the product 

placement, hasil dari uji SEM menunjukan nilai t-value sebesar 6.28. 

Dalam film Filosofi Kopi, sikap penonton terhadap film 

mempengaruhi sikap penonton terhadap penempatan produk Torabika 

dalam film, film yang bagus dapat mengolah penempatan produk agar 

tidak terkesan dipaksakan namun harus tepat sasaran dan menarik 

perhatian agar mampu meng- influence penonton sehingga tertarik 

pada produk tersebut.  

7. Attitude toward the brand memberikan pengaruh positif terhadap 

purchase intention, terbukti dengan hasil uji SEM yang menunjukan 

nilai t-value sebesar 6.86. Sikap postif masyarakat terhadap brand 

Torabika memberikan dampak terhadap penjualan Torabika karena 

sikap positif tersebut dapat menunjukan kepercayaanya terhadap brand  

sehingga keputusan untuk membeli produk dari brand Torabika 

bukanlah hal yang dipaksakan. 

Dapat disimpulkan bahwa product placement  Torabika dalam film Filosofi 

Kopi tergolong efektif, namun perlu ditingkatkan lagi karena berdasarkan hasil 

survei ada hal yang belum memuaskan. 
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5.2 Saran  

5.2.1 Saran untuk Perusahaan Torabika 

Setelah  melakukan penelitian dan mendapatkan hasil, maka penulis akan 

memberikan beberapa saran kepada Torabika selaku perusahaan yang melakukan 

komunikasi pemasaran pada film Filosofi Kopi. 

1. Torabika merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi kopi 

sachet di Indonesia, namun sekarang banyak perusahaan yang 

memproduksi produk serupa dengan harga yang tidak berbeda jauh 

dari Torabika.sehingga hal yang perlu ditingkatkan lagi oleh Torabika 

adalah meningkatkan sikap postif masyarakat terhadap Torabika, salah 

satu caranya dengan melakukan kegiatan atau aktivitas yang dekat 

dengan masyarakat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. 

2. Menggunakan media komunikasi yang tepat, Torabika perlu 

melakukan pemasaran yang tepat sasaran dengan target pasar, selective 

memilih media agar kegiatan pemasaran menjadi efektive. 

3. Pengunaan product placement dalam film merupakan salah satu 

komunikasi pemasaran yang tepat, namun lebih baik jika produk 

Torabika berhubungan dengan tokoh utama dalam film, karena sesuai 

dengan teori social yang menggambarkan adanya kecenderungan untuk 

meniru karakter dari tokoh utama. 
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5.2.2 Saran untuk Production House Visinema Pictures  

Sebagai salah satu production house di Indonesia yang menhasilkan film 

film berkualitas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan peneliti berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

1. Agar dapat menarik perhatian penonton Indonesia maka Visinema 

Picture perlu meningkatkan kualitas film dari semua aspek, mulai dari 

cerita yang ditampilkan pelu menarik perhatian penonton, cerita yang 

menarik dapat melihat sebuah fenomena dan mengangkat fenomena 

yang ada di masyarakat, selain cerita dari musik, lokasi pengambilan 

gambar dan aspek lainya perlu disesuaikan dengan cerita yang 

ditampilkan. 

2. Pemilihan kerjasama dengan perusahaan lain sangat diperluan untuk 

membantu dari segi financial, namun Visinema Picture perlu 

memperhatikan pula citra brand serta juga selective dalam memilih 

perushaan yang akan diajak bergabung karena jika terlalu banyak atau 

beragam dan tidak mampu mengolah penempatan tidak baik maka 

akan berdampak buruk pada kualitas film. 

3. Mengikuti beberapa festival pada tingkat internasional seperti yang 

sudah dilakukan Visinema Picture, merupakan salah satu hal yang 

postif karena dapat menambah citra yang baik terhadap film Indonesia. 

4. Memperbaiki unsur peletakan product placement dalam film. 

berdasarkan hasil survei masih banyak reponden yang merasakan 

bahwa peletakan produk Torabika dalam film masih membosankan 

dan dipaksakan.  
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5.2.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya  

Pada penelitian ini, masih terdapat beberapa faktor yang belum dapat 

dipenuhi, oleh karena itu saran bagi penelitian berikutnya: 

1. Pada penelitian selanjutnya dapat memasukan unsur wajah yang 

mencerminkan karakter untuk penilaian attitude toward the actor.  

2. Penambahan teori dari jurnal, hal ini disebabkan beberapa teori terkait 

variabel penelitian bukanlah variabel yang umum sehingga perlu 

menarik satu-persatu variabel dari jurnal. 

3. 2 hipotesis tidak mendukung penelitian. Hubungan attitude toward the 

character ke attitude toward the product placement dan hubungan 

attitude toward the actor ke attitude toward the movie. Perlu adanya 

peninjauan kembali jika menggunakan indikator yang sama. 

4. Peniliti selanjutnya dapat mencari film-film yang akan ditayangkan 

saat proses pembagian kuesioner sehingga memudahakan peneliti 

untuk mencari responden.  

5. Peneliti selanjutnya dapat meneliti hubungan film dan pengaruhnya 

terhadap branding tempat yang dijadikan tempat pengambilan gambar 

di film, karena seperti yang terjadi pada film Filosofi Kopi, tempat 

yang digunakan untuk pengambilan gambar menjadi salah satu tempat 

yang ramai di kunjungi saat ini. 
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