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pembelian. Ketika perhatian pemirsa tertuju kepada iklan tersebut maka pesan-

pesan iklan yang tertuang dalam iklan tersampaikan kepada pemirsa, sehingga 

pemirsa dapat mengetahui produk yang ditawarkan. Ketika masyarakat mampu 

memahami dan merespon baik struktur pesan yang ada pada iklan yang 

ditayangkan maka iklan tersebut termasuk iklan yang efektif (Arifin, 2005). Pesan 

iklan Kecap Bango yang disampaikan dengan  baik,  jelas  serta  memberikan  

informasi  secara  tepat  akan  dapat mempengaruhi mindset pemirsanya. 

Pemirsa akan terpengaruh oleh pesan yang disampaikan setelah melihat iklan 

tersebut sehingga dapat membujuk pemirsa untuk menjadi konsumen dari produk 

Kecap Bango. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Terdapat pengaruh positif antara frekuensi penayangan iklan terhadap 

efektivitas iklan, hal ini berarti jika frekuensi penayangan iklan meningkat 

maka akan meningkatkan efektivitas iklan.   

2. Terdapat pengaruh positif antara daya tarik iklan terhadap efektivitas iklan hal 

ini berarti jika daya tarik iklan semakin meningkat maka akan meningkatkan 

efektivitas iklan.   

3. Terdapat pengaruh positif antara kualitas pesan iklan terhadap efektivitas iklan 

hal ini berarti jika kualitas pesan iklan meningkat maka akan meningkatkan 

efektivitas iklan. 

4. Terdapat pengaruh positif antara frekuensi penayangan iklan, daya tarik iklan 

dan kualitas pesan iklan secara bersama-sama terhadap efektivitas iklan hal ini 

berarti jika frekuensi penayangan iklan, daya tarik iklan dan kualitas pesan 

iklan meningkat maka akan meningkatkan efektivitas iklan. 

 

5.2 Saran 

Saran-saran yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Produsen Kecap Bango dalam mengiklankan produknya harus menciptakan iklan 

yang  efektif,  yaitu  dengan  memperhatikan  hal-hal  seperti  yang  telah diteliti.  

Dalam  meningkatkan  daya  tarik  iklan  Kecap Bango  dapat  dilakukan dengan 

menggandeng public figure yang mempunyai kredibilitas sebagai endorser 

produknya.  
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2. Daya  tarik  iklan  juga  dapat  ditingkatkan  dengan memberikan  sentuhan  

musik  atau  jingle  dari  penyanyi  yang  banyak disukai masyarakat, 

khususnya yang disukai kaum muda karena sesuai dengan segmen yang 

dibidik oleh Kecap Bango. Selain itu, faktor kualitas pesan dari iklan dapat 

menggunakan pesan-pesan yang membujuk pemirsa untuk memilih Kecap 

Bango sebagai merek yang selalu melekat  di  benak  pemirsa.   

3. Sebaiknya  setiap  iklan  produk  menyampaikan  pesan himbauan karena dapat 

menumbuhkan citra yang baik di mata masyarakat. Frekuensi  penayangan  iklan  

sebanyak 10-20  kali  per  hari  dengan penayangan  di  berbagai  stasiun  

televisi  yang  berbeda  merupakan pengulangan yang efektif agar pesan 

iklan dapat tersampaikan dengan baik. Iklan dapat dibuat dalam beberapa versi 

agar tidak terjadi kejenuhan. Tidak hanya mengandalkan frekuensi beriklan 

yang tinggi saja, tetapi juga harus didukung dengan waktu penayangan yang 

tepat. Waktu yang paling banyak menyedot pemirsa adalah saat prime time, 

yaitu pada pukul 19.00-23.00. Jadi Kecap Bango lebih intensif lagi 

mengeluarkan iklannya pada prime time. Walaupun biaya yang dikeluarkan 

sedikit lebih mahal, tetapi diyakini mampu menjangkau segmen pasar yang tepat 

dan luas. Hal ini dapat dilakukan dengan menayangkan iklan produknya pada 

saat commercial break atau juga dengan menjadi sponsor dalam acara-acara 

televisi favorit pemirsa, seperti acara talkshow, kuis yang banyak digemari 

masyarakat.  
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4. Dalam mempromosikan produknya, Kecap Bango sebaiknya tidak hanya terpaku 

pada media iklan televisi saja. Karena masih banyak media iklan yang dapat  

dimanfaatkan  tentunya  dengan  keunggulan  dan  kelemahannya masing-

masing. Kecap Bango dapat memasang iklannya pada media cetak, yaitu dengan 

melalui surat kabar yang terbit harian maupun majalah mingguan atau bulanan, 
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