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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kekhawatiran konsumen 

akan privasi (privacy concerns) dan ketergangguan konsumen terhadap iklan (ad 

irritation) dapat memberikan pengaruh positif secara langsung terhadap penghindaran 

konsumen (ad avoidance) akan personalized advertising. Di sisi lain, meningkatnya 

rasa personalisasi yang dirasakan konsumen (perceived personalization) telah terbukti 

tidak dapat mengurangi tingkat penghindaran konsumen terhadap personalized 

advertising. Adapun rasa skeptitisme konsumen terhadap iklan (ad skepticism) dapat 

memoderasi pengaruh privacy concerns, ad irritation, dan perceived personalization 

terhadap penghindaran konsumen akan personalized advertising. 

5.2 Saran 

Pertama, sehubungan dengan hasil penelitian tentang beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi penghindaran konsumen terhadap personalized advertising, maka dapat 

disarankan bagi para pemasar dan pengiklan untuk memperhatikan batasan-batasan 

privasi yang mungkin dapat mengkhawatirkan konsumen. Ada baiknya apabila pihak 

pemasar dan pengiklan untuk meminta persetejuan terlebih dahulu kepada konsumen 

akan pemanfaatan data-data pribadi konsumen untuk tujuan pemasaran. Disamping itu, 

penelitian ini juga telah membuktikan bahwa faktor rasa ketergangguan konsumen 

memiliki pengaruh yang paling besar terhadap ad avoidance. Maka dari itu, pemasar 
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dan pengiklan disarankan untuk memperhatikan konten dan frekuensi dari personalized 

advertising untuk dapat mengurangi tindakan penghindaran konsumen terhadap 

personalized advertising. 

Kedua, sehubungan dengan hasil penelitian tentang beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi rasa skeptitisme konsumen terhadap personalized advertising, maka 

dapat disarankan bagi para pemasar dan pengiklan untuk lebih memaksimalkan fungsi 

personalisasi dalam menyampaikan suatu iklan tanpa mengabaikan kekhawatiran 

privasi dari konsumen. Meskipun hasil penelitian telah menunjukan dampak negatif 

dari privacy concern terhadap ad skepticism, tetapi perlu diingat bahwa karakteristik 

responden dalam peneilitian ini tidak cukup beragam. Maka dari itu, kebijakan dari 

pemasar dan pengiklan akan sangat menentukan keefektifan personalized advertising 

untuk karakteristik konsumen yang lebih beragam. Disamping itu, penelitian ini juga 

telah membuktikan bahwa faktor rasa ketergangguan konsumen memiliki pengaruh 

yang paling besar terhadap ad skepticism. Maka dari itu, pemasar dan pengiklan 

disarankan kembali untuk memperhatikan konten dan frekuensi dari personalized 

advertising untuk dapat mengurangi rasa skeptitisme konsumen terhadap personalized 

advertising. 

Ketiga, sehubungan dengan karakteristik responden yang kurang beragam, maka 

dapat disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk mengambil sampel penelitian 

yang lebih beragam, baik dalam konteks rentang usia maupun dalam konteks pekerjaan. 

Dengan begitu karakteristik responden akan menjadi lebih variatif sehingga hasil 

penelitian dari responden tersebut dapat merepresentasikan cakupan kalangan yang 

lebih luas dan tidak didominasi oleh kalangan tertentu. 
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Keempat, sehubungan dengan objek penelitian yang hanya terbatas pada 

personalized advertising melalui media e-mail dan SMS, maka disarankan kepada 

penelitian selanjutnya untuk mengambil objek penelitian tentang personalized 

advertising dengan cakupan media yang lebih beragam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


