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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya dan hasil analisis penelitian yang 

didapat. Berikut kesimpulan yang dapat ditarik: 

1. Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh  terbukti dari nilai 

signifikansi yang antara terpaan iklan WRP versi limited editions terhadap 

persepsi mengenai tubuh ideal oleh wanita. Hubungan tersebut bersifat 

positif yang mantap yaitu sebesar 0.66. Setelah diteliti dengan analisis 

regresi linear sederhana. Mendapatkan hasil dimana Y =  21.573 + 0.501X  

artinya adalah setiap penambahan 1 poin pada variabel X (terpaan iklan 

produk susu WRP), maka variabel Y (persepsi tubuh ideal oleh wanita) 

akan meningkat 0.501 poin. Hal ini berarti terpaan tayangan iklan produk 

susu WRP versi limited edition berpengaruh terhadap persepsi mengenai 

tubuh ideal oleh wanita di POP Pilates Studio. 

2. Dalam penelitian yang telah dilakukan kepada sejumlah responden yang 

merupakan member wanita yang aktif di POP Pilates Studio, maka hasil 

dari penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh antara terpaan tayangan 

iklan produk susu WRP versi “limited editions” terhadap persepsi 

mengenai tubuh ideal oleh wanita sebesar 43.5%. Hal ini berarti persepsi 

mengenai tubuh ideal oleh wanita dipengaruhi sebesar 43.5% oleh terpaan 

tayangan iklan. Sedangkan sisanya sebesar 56,5 % dijelaskan oleh variabel 
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diluar variabel yang digunakan. Selain itu, dimensi yang paling 

berpengaruh dalam variabel terpaan iklan terhadap variabel persepsi yaitu 

variabel frekuensi sebesar 4.167 dan yang paling kecil yaitu intensitas 

sebesar 0.604 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat. Berikut 

beberapa saran yang bermanfaat bagi penelitian lainnya:: 

1. Untuk penelitian yang mengambil topik serupa selanjutnya, 

diharapkan dapat meneliti variabel lain dari efek terpaan tayangan 

iklan di televisi.  

2. Bagi agency harus lebih meningkatkan kreatifitas dalam membuat 

iklan yang bertujuan untuk bagaimana membuat masyarakat luas 

untuk lebih intensif dalam menonton tayangan iklan agar pengaruh 

yang diberikan dapat lebih efektif.  
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