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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan penelitian ini dapat di ketahui bahwa analisis efektivitas iklan media 

sosial instagram waroeng clean sebagai berikut : 

1. Total nilai pengukuran dimensi Attention menunjukan nilai skor 3,81 

 followers waroeng clean cukup tertarik terhadap iklan yang di tampilkan. 

Yang artinya Attention pada dimensi AIDA tergolong Efektif.  

2. Total nilai pengukuran dimensi Interest menunjukan nilai skor 4,33, 

followers dapat mengetahui informasi secara luas tentang iklan waroeng 

clean. total nilai tersebut menunjukan bahwa followers dapat mengetahui 

informasi secara luas tentang iklan waroeng clean. Sehingga 

menumbuhkan ketertarikan yang lebih  untuk menggunakan jasa waroeng 

clean. Yang artinya Interest pada dimensi AIDA tergolong Efektif.  

3. Total nilai pengukuran dimensi Desire menunjukan  nilai skor 4,10, 

nilai tersebut menunjukan bahwa iklan yang di tampilkan dapat 

menimbulkan ketertarikan atau motivasi followers untuk menggunakan 

jasa waroeng clean. Sehingga menumbuhkan minat untuk menggunakan 

jasa waroeng clean. Yang artinya Desire pada dimensi AIDA tergolong 

Efektif.  

4. Total nilai pengukuran dimensi Action menunjukan  nilai skor 4,06,  

total nilai tersebut menunjukan bahwa responden menggunakan jasa 

waroeng clean setelah adanya iklan dan jasa yang di tawarkan dan sesuai 

dengan hasil pengerjaan. Efektivitas iklan media sosial instagram dengan 

model aida, menunjukan angka 4,075 yang artinya model AIDA pada 

iklan waroeng clean tergolong memiliki efektivitas yang tinggi.  
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5. Berdasarkan AIDA RATE secara keseluruhan dari keempat dimensi AIDA  

memiliki hasil skor rata-rata berjumlah  4,075. Berdasarkan rentan skala 

efektivitas yang tinggi jika memiliki skor 3,68-5,00, Yang artinya 

memiliki Efektivitas iklan yang tinggi 

 

5.2 Saran  

1. Interest terbukti memiliki pengaruh paling efektif dalam iklan 

Waroeng Clean,sehingga iklan yang di tampilkan lebih di dominasi 

oleh gambar sebelum dan sesudah perawatan sepatu di Waroeng 

Clean.  Agar konsumen lebih tertarik dengan iklan yang di tawarkan.  

2. Desire juga terbukti memiliki pengaruh efektif dalam iklan Waroeng 

Clean, sehingga iklan yang di tampilkan memberikan informasi 

keunggulan jasa. Sehingga membangkitkan konsumen untuk 

menggunakan jasa Waroeng Clean  

3. Action juga terbukti memiliki pengaruh efektif dalam iklan Waroeng 

Clean,sehingga kesuaian iklan yang di tampilkan dengan hasil 

pengerjaan membuat konsumen lebih percaya dan memakai jasa 

Waroeng Clean  

4. Attention juga terbukti memiliki pengaruh efektif dalam iklan 

Waroeng Clean, namun untuk lebih menarik perhatian konsumen, 

lebih memperhatikan pemilihan selebrity endorser di karenakan setiap 

endorser/selebgram memiliki pasar konsumen yang beragam. Maka 

dari itu harus di sesuaikan dengan target pasar yang di inginkan oleh 

Waroeng Clean.  

5. Berdasarkan dimensi AIDA iklan Waroeng Clean tergolong Efektif, 

maka dari itu harus di pertahankan dan di tingkatkan. Dengan lebih 

menampilkan konten gambar yang membuat konsumen percaya 

dengan jasa yang di tawarkan melalui iklan di instagram.   

 

 

 


