
97 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan tentang pengukuran efektifitas iklan dengan menggunakan EPIC 

Model dalam penelitian ini, yaitu mengenai efektifitas iklan kartu seluler XL versi 

“Monyet” dilihat dari perspektif mahasiswa terutama mahasiswa S1 Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya bila menggunakan dimensi Empathy, Persuasion, 

Impact dan Communication, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dimensi Empathy 

Dimensi Empathy merupakan parameter yang pertama untuk melihat 

efektifitas iklan kartu seluler XL versi “Monyet”. Dimensi ini terbentuk dari 

2 pernyataan yang mencerminkan hubungan suatu iklan dengan diri pribadi 

mereka dan apakah mereka menyukai iklan ini. Hasil analisis penelitian 

pengukuran efektivitas iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” 

berdasarkan EPIC Model diketahui bahwa pada dimensi Empathy iklan kartu 

seluler XL versi “Monyet” masuk dalam rentang skala cukup efektif.  

2. Dimensi Persuasion 

Persuasion merupakan parameter kedua dari dimensi EPIC yang digunakan 

untuk melihat efektifitas kartu seluler XL versi “Monyet”. Dimensi ini 

terbentuk dari 2 pernyataan yang mencerminkan apakah konsumen 

mengalami perubahan kepercayaan, sikap dan keinginan berperilaku. Hasil 

analisis penelitian pengukuran efektivitas iklan televisi kartu seluler XL versi 

“Monyet” berdasarkan EPIC Model diketahui bahwa pada dimensi 
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Persuasion iklan kartu seluler XL versi “Monyet” masuk dalam rentang 

skala efektif. 

3. Dimensi Impact 

Dimensi ini merupakan parameter ketiga untuk melihat efektifitas Iklan kartu 

seluler XL versi “Monyet”. Dimensi ini terbentuk dari 2 pernyataan yang 

mencerminkan apakah konsumen memiliki product knowledge disebabkan 

suatu komunikasi iklan ini dan juga dampak terhadap iklan ini sendiri. Hasil 

analisis penelitian pengukuran efektivitas iklan televisi kartu seluler XL versi 

“Monyet” berdasarkan EPIC Model diketahui bahwa pada dimensi Impact 

iklan kartu seluler XL versi “Monyet” masuk dalam rentang skala cukup 

efektif. 

4. Dimensi Communication 

Dalam penelitian ini, dimensi Communication merupakan parameter 

keempat. Dimensi ini terbentuk dari 4 pernyataan yang memberikan 

informasi tentang kemampuan konsumen dalam mengingat kejelasan, 

penyampaian keunggulan produk dan manfaat penggunaan kartu apabila 

dilihat dari slogan iklan tersebut, serta pemahaman konsumen terhadap tarif 

penggunaan kartu seluler XL. Hasil analisis penelitian pengukuran efektivitas 

iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” berdasarkan EPIC Model 

diketahui bahwa pada dimensi Communication iklan kartu seluler XL versi 

“Monyet” masuk dalam rentang skala efektif. 

Secara keseluruhan pengukuran efektivitas iklan televisi kartu seluler XL versi 

“Monyet” pada mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 
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adalah Efektif . Pengukuran ini menggunakan EPIC Model yaitu Empathy, 

Persuasion, Impact, dan Communication. 

5.2. Saran – saran 

• Sebaiknya untuk membuat iklan berikutnya PT Excelcomindo Pratama 

Tbk harus lebih menarik dan kreatif lagi, karena saat ini banyak iklan dari 

para pesaing-pesaing lama maupun baru yang lebih menarik dan 

berlomba-lomba menawarkan tarif murah untuk telpon, hal ini dapat 

membuat pangsa pasar kartu seluler XL semakin tergerus, dengan konsep 

yang berbeda, lebih menarik, lebih menghibur dan mudah dimengerti oleh 

pemirsa televisi. 

• Sebaiknya PT Excelcomindo Pratama Tbk dalam membuat iklan lebih 

ditingkatkan lagi nilai dimensi Empathy pada iklan – iklan kartu seluler 

XL berikutnya karena dalam penelitian ini, dimensi tersebut memiliki nilai 

yang lebih kecil dari dimensi Persuasion dan Communication, yaitu 

dengan cara membuat iklan yang lebih menarik lagi, agar iklan kartu 

seluler XL berikutnya dapat disukai oleh konsumen. 

• Sebaiknya PT Excelcomindo Pratama Tbk dalam membuat iklan lebih 

ditingkatkan lagi nilai dimensi Impact pada iklan – iklan kartu seluler XL 

berikutnya karena dalam penelitian ini, dimensi tersebut memiliki nilai 

yang lebih kecil dari dimensi Persuasion dan Communication, yaitu 

dengan cara menambah frekuensi tayangan iklannya agar konsumen lebih 

mengerti tentang produk kartu seluler XL itu sendiri. 

• Dalam upayanya untuk mendukung program periklanan yang efektif,  

hendaknya mengadakan strategi pemasaran yang terintegrasi, karena 
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kesuksesan suatu penjualan produk tidak hanya dihasilkan dari suatu 

kegiatan periklanan, melainkan banyak hal, seperti kegiatan below the line, 

pricing, atribut produk, dan konsistensi isi visual dan verbal iklan, serta 

perubahan situasi dan kondisi atau perilaku konsumen. Hal ini akan 

mengakibatkan jelasnya segmen yang akan di bidik. Tentunya dengan 

semakin fokus pada segmen tertentu, diharapkan produk ini akan dapat 

lebih mendapatkan tempat di benak konsumen. 

 


