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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Daya Tarik (attractivness) berpengaruh signifikan terhadap sikap pada iklan 

Tolak Angin. Hal ini berarti semakin besar daya tarik Dahlan Iskan sebagai 

pengiklan produk Tolak angin maka semakin besar pula sikap konsumen 

terhadap iklan Tolak Angin 

2. Kepercayaan (trustworthiness) berpengaruh signifikan terhadap sikap pada 

iklan Tolak Angin. Hal ini berarti semakin besar kepercayaan konsumen 

terhadap Dahlan Iskan sebagai pengiklan produk Tolak angin maka semakin 

besar pula sikap konsumen terhadap iklan Tolak Angin 

3. Keahlian (expertise) berpengaruh signifikan terhadap sikap pada iklan Tolak 

Angin. Hal ini berarti semakin besar keahlian yang dimiliki Dahlan Iskan 

sebagai pengiklan produk Tolak angin maka semakin besar pula sikap 

konsumen terhadap iklan Tolak Angin 

4. Sikap pada iklan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Hal ini 

berarti semakin besar sikap konsumen terhadap Dahlan Iskan sebagai 

pengiklan produk Tolak angin  maka semakin besar pula minat beli pada 

produk Tolak Angin. 
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5.2.   Saran 

Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembahasan,  dan  kesimpulan  yang 

diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.  

1.  Bagi Perusahaan  

Dalam meningkatkan daya tarik iklan perlu meningkatkan 

penampilan endorser sebagai sosok endorser yang tampan, karena 

indikator ini dinilai paling rendha. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memadukan berbagai artis dalam iklan Tolak Angin tersebut misalnya artis 

yang lebih muda dengan yang memiliki wajah dan penampilan menarik.  

Selain itu pihan pengiklan juga perlu meningkatkan kepercayaan 

endorser, Sebuah pesan iklan dapat mengubah sikap audiennya jika 

mereka mengganggap bahwa pembawa pesan dapat dipercaya dan ketika 

konsumen percaya pada endorser tersebut, maka sikap atas iklan menjadi 

lebih tinggi dan meningkat. Upaya peningkatan Trustworthiness dapat 

dilakukan melalui indikator yang masing dipersepsikan kurang baik seperti 

kejujuran dalam menyampaikan pesan iklan. 

Sedangkan dalam keahlian endorser perlu ditingkatkan ketrampilan 

edorser, karena Dahlan Iskan merupakan sosok birokrat yang belum 

banyak membawakan iklan produk, sehingga ketrampilan endorser dalam 

memawakan iklan masih diragukan. 

 2.Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pada  penelitian  ini  hanya meneliti  tentang  celebrity  endorser  

yang berpengaruh  terhadap  sikap  konsumen,  oleh  karena  itu,  peneliti 
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selanjutnya  dapat mengembangkan  penelitian  ini  dengan meneliti  faktor 

lain  yang  dapat  memengaruhi  sikap  konsumen,  misalnya  faktor 

informative, entertaining, societal, dan economic. Peneliti selanjutnya juga 

dapat menggunakan metode lain dalam meneliti sikap konsumen, misalnya 

melalui wawancara mendalam terhadap konsumen pengguna produk Tolak 

Angin, sehingga  informasi yang diperoleh dapat  lebih bervariasi dari pada 

angket yang jawabannya telah tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


