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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis desktritif menunjukkan bahwa banyak responden 

yang menyukai dan merasa tertarik pada iklan TV Djarum 76 seri “Jin” karena 

pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut. Penggunaan karakter sentral “Jin” 

juga diminati karena karakter sederhana, humoris, dan sifat kritis yang dimiliki 

oleh tokoh Jin tersebut. Hal ini menandakan bahwa pemilihan konsep visual yang 

dilakukan oleh Djarum 76 untuk menarik konsumen-konsumen baru dapat 

dibilang sudah tepat. Iklan tersebut juga telah mampu menghibur para penonton, 

yang mana dapat berujung pada diceritakannya iklan tersebut kepada orang lain 

yang dikenal oleh penonton sehingga akan semakin banyak yang mengetahui 

iklan tersebut. 

Begitupun citra yang ditimbulkan oleh iklan tersebut, dimana citra yang ingin 

dibentuk dalam Djarum 76 sendiri adalah akrab, tetap membumi atau bersahaja, kreatif 

dan tidak ketinggalan jaman (Palupi & Pambudi, 2006: 238). Banyak responden 

mendapat kesan merakyat, kritis dan jujur pada simbol personalitas yang disajikan. Hal 

ini berarti penggunaan karakter sentral “Jin” telah mampu mewakili karakter Djarum 76, 

dimana merakyat sama dengan tetap membumi, kritis mewakili sifat kreatif dan tidak 

ketinggalan jaman (peka). Sifat akrab juga tampak, ditunjukkan dengan banyaknya 

responden yang merasakan kesan kesederhanaan dan banyaknya responden yang 

menganggap bahwa karakter sentral “Jin” lucu. Kelucuan merupakan bagian dari sisi 
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humoris yang banyak disukai oleh responden dari tokoh Jin yang disajikan, dimana sifat 

humoris merupakan bagian dari keakraban dalam pergaulan. 

Secara keseluruhan, di akhir pertanyaan responden diberi pertanyaan tentang 

kesan yang menurut mereka tampak pada iklan TV Djarum 76 seri “Jin”. Kesederhanaan, 

kritis, keakraban, kritis, humor, gengsi menjadi kesan yang didapat oleh banyak 

responden tentang iklan tersebut. Hal ini menandakan bahwa keinginan PT Djarum untuk 

menanaman citra akrab, tetap membumi atau bersahaja, kreatif dan tidak ketinggalan 

jaman pada produk Djarum 76 melalui iklan TV Djarum 76 seri “Jin” telah berhasil. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang 

diharapkan akan bermanfaat bagi : 

1. Pihak promosi perusahaan hendaknya tetap mempertahankan unsur-unsur 

yang ada dalam iklan TV Djarum 76 seri “Jin”karena telah berhasil 

menanamkan citra yang diharapkan kepada para konsumen/calon 

konsumen. 

2. Perusahaan diharapkan dapat mengambil berbagai strategi pemasaran lain 

yang relevan untuk memperkuat citra yang telah ditanamkan melalui iklan 

TV Djarum 76 seri “Jin”. 

3. Penelitian selanjutnya untuk memperluas populasi dan sampel penelitian 

pada segmen masyarakat lain, dengan maksud untuk memperkuat hasil 

penelitian yang telah peneliti lakukan. 
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