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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan internet banner advertising contact and attention dan internet banner 

advertising content berpengaruh bersama-sama terhadap internet banner 

advertising effect. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,019 lebih  kecil 

dari α = 5% (0,050) dengan besarnya pengaruh 8%. Secara parsial, internet 

banner advertising content berpengaruh signifikan terhadap internet banner 

advertising effect, ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0.007, hal tersebut 

berarti nilai  signifikansinya lebih besar dari α = 5% (0,050) sehingga hipotesis 

diterima. Namun variabel internet banner advertising contact and attention tidak 

berpengaruh signifikan terhadap internet banner advertising effect, ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi 0.471, hal tersebut berarti nilai  signifikansinya lebih 

besar dari α = 5% (0,050) sehingga hipotesis ditolak. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini meskipun sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun 

masih terdapat kekurangan (keterbatasan) dalam penelitian ini, kekurangan 

tersebut yaitu: 

1. Penelitian ini belum dapat mengungkapkan secara keseluruhan faktor-faktor 

yang dapat memengaruhi internet banner advertising effect. Penelitian ini 
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hanya dapat menemukan 8% dari faktor-faktor yang memengaruhi internet 

banner advertising effect, sehingga masih terdapat 92% yang belum dapat 

diketahui dari faktor-faktor lain yang memengaruhi internet banner 

advertising effect. 

2. Sebagian mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang menjadi responden 

memberikan penilaian dengan tergesa-gesa karena kurangnya minat yang 

dimiliki sehingga kemungkinan memberikan penilaian yang kurang obyektif. 

Meskipun hal ini terjadi, penulis tetap menemukan banyak responden yang 

menjawab item pertanyaan dengan baik dan bersungguh-sungguh. 

 

C. Saran  

Simpulan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk pemberian saran bagi 

pihak-pihak yang terkait, yaitu: 

1. Perusahaan Telekomunikasi 
a. Mengingat sebagian besar responden menjawab bahwa internet banner 

advertising effect  dari  penyedia jasa seluler telekomunikasi  masih rendah 

maka peneliti menyarankan bagi para pemasar dalam industri ini untuk 

tidak menjadikan iklan banner sebagai media promosi utama. 

b. Penempatan internet banner advertising untuk jasa seluler telekomunikasi 

sebaiknya juga dipertimbangkan dengan labih baik. Hasil dari penelitian 

ini juga menunjukan bahwa hampir sebagian responden menyatakan 

bahwa website komunikasi seperti www.facebook.com, 

www.plus.google.com, www.yahoo.com dan masih banyak lagi 

merupakan website yang paling banyak dikunjungi dan diikuti oleh 
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www.google.com, Sedangkan website berbahasa Indonesia yang paling 

banyak dikunjungi adalah www.kaskus.us, www.detik.com, 

www.kompas.com dan www.kapanlagi.com oleh karena itu sebaiknya 

pemasar memasangkan internet banner advertising di website tersebut.  

c. Responden penelitian ini menyatakan bahwa mereka memiliki kontak 

dengan internet yang relati tinggi. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata 

pengalaman menggunakan internet yang lebih dari 2 tahun dan 

penggunaanya lebih dari 2 jam perhari. Hasil ini dapat menjadi masukan 

bagi operator seluler telekomunikasi untuk meningkatkan layanan mereka. 

Walaupun dalam penelitian ini penelitian ini iklan terbukti cenderung 

merupakan alat promosi yang kurang effektif, namum penambahan 

pelayanan yang lebih baik kepada konsumen diharapkan akan 

meningkatkan  internet banner advertising effect dari iklan yang 

ditawarkan. 

d. Internet banner advertising content memiliki pengaruh terhadap internet 

banner advertising effect, perusahaan jasa seluler telekomunikasi yang 

akan memamasang iklan perlu  memperhatikan penempatan posisi dan 

lokasi pada website, warna dan teks dalam website, karena banyak internet 

banner advertising  yang diabaikan pengunjung. iklan yang menarik 

perhatian itu biasanya memiliki komposisi warna yang jelas dan memiliki 

tingkat kontras yang yang baik namun masih memperhatikan 

keindahannya dan tidak sekedar menarik perhatian, tidak disarankan 
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memasang iklan dengan tipe pop-up karena dapat merusak suasana hati 

dan berpotensi menimbulkan dampak buruk dari performa iklan tersebut. 

e. perusahaan jasa seluler telekomunikasi yang akan memamasang iklan  

juga memasukan tema dari iklan yang lain seperti tema olahraga, jalan-

jalan, dan lain-lain, agar konsumen yang melihat iklan tidak hanya melihat 

tidak bosan karena sesuai dengan sala satu hoby yang konsumen sukai. 

   

2. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini bukanlah penelitian yang sempurna, namun diharapkan 

penelitian ini dapa dapat digunakan sebagai informasi untuk menambah 

pengetahuan maupun bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian sejenis atau untuk membuat penelitian selanjutnya. Oleh 

karena itu, beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain: 

a. Perluasan Cakupan Geografis 

Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden yang 

kurang beragam karena sampel hanya diambil dari satu tempat saja yaitu 

di Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya diharapkan penelitian 

berikutnya mampu memperluas cakupan wilayahnya, contohnya penelitian 

di seluruh daerah kota Yogyakarta. 

 

b. Menambah Jumlah Responden 

Sehubungan keterbatasan tenaga dan biaya, penelitian ini hanya 

mengambil 98 orang responden sebagai sampel. Dengan demikian, untuk 
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penelitian selanjutnya diharapkan untuk meningkatkan jumlah responden 

sehingga dapat lebih mewakili keadaan yang sebenarnya 

c. Menambah Jumlah Variabel Penelitian 

Penelitian ini belum dapat mengungkapkan secara keseluruhan faktor 

yang mempengaruhi internet banner advertising effect, jika dilihat hasil 

analisis sebelumnya 8% berasal dari  internet banner advertising content 

dan internet banner advertising contact and attention. Sedangkan sisanya    

(100% - 8% = 92%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. 

Sehingga penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain 

yang dapat mempengaruhi internet banner advertising effect. 
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