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BAB 4 

SIMPULAN 

 

Dari latar belakang penelitian, lalu landasan teori, serta pembahasan, 

maka makalah ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Iklan subliminal mulai banyak digunakan oleh para pemasar, 

karena tingginya persaingan di dunia bisnis saat ini. Jadi 

pengiklan dari tiap-tiap perusahaan berlomba-lomba bagaimana 

bisa menarik minat konsumen untuk mengetahui, membeli, dan 

menjadi pelanggan dari produk tersebut.  

2. Iklan subliminal adalah suatu teknik periklanan yang sekilas 

menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat, sehingga tidak 

dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang 

kesadaran, sehingga konsumen yang melihat iklan tersebut akan 

secara tidak sadar menuruti pesan iklan yang disampaikan secara 

cepat tersebut  

3. Iklan subliminal yang juga disebut pesan bawah sadar ini terlihat 

seperti menghipnotis orang untuk dibawa ke alam bawah sadar, 

dimana orang yang terhipnotis tersebut menurut apa saja dengan 

kata-kata yang disampaikan orang yang menghipnotis tersebut.  

4. Iklan subliminal terbukti berhasil meningkatkan penjualan secara 

drastis pada saat dulu mulai dikenal, saat pesan cola dan popcorn 

diselipkan begitu cepat pada iklan di bioskop, membuat 

masyarakat lebih terdorong untuk membeli cola dan popcorn saat 

sebelum dan sesudah menonton film bioskop. 

5. Anak kecil yang pemikirannya masih polos dan tidak bisa 

membedakan apakah iklan itu murni atau hanya iklan subliminal 
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terkena dampak buruknya. Anak kecil otomatis akan merengek-

rengek ke orang tuanya agar dibelikan barang yang seharusnya 

belum diperlukannya. 

6. Yang lebih berbahaya lagi adalah iklan subliminal yang dipakai 

oleh pemasar produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan 

tubuh seperti rokok, minuman keras, dan lainnya. Para remaja 

tidak lagi merengek ke orang tuanya untuk beli rokok, tapi akan 

mulai memakai cara lain agar bisa mengkonsumsi produk 

tersebut. Inilah dampak buruk dari iklan subliminal yang mulai 

menyerang anak kecil dan remaja. 

7.  Pesan subliminal sebenarnya bisa juga untuk digunakan untuk hal 

positif, misalnya seperti untuk memotivasi penderita kanker 

dengan pesan subliminal yang berisi kata-kata positif, atau lewat 

musik yang menanamkan pesan-pesan positif agar lebih semangat 

lagi dalam menjalani hidupnya. Dalam hal ini, iklan subliminal 

akan membantu proses pengobatan, karena pasien akan banyak 

meneriman input positif daripada input negatif, sehingga tingkat 

stres berkurang. 

8. Diharapkan dengan adanya penulisan makalah ini, masyarakat 

khususnya para konsumen yang melihat iklan ditelevisi atau di 

media lainnya, bisa menyadari adanya pesan subliminal, juga 

menambah wawasan tentang iklan subliminal, sehingga tidak 

mudah untuk “dihipnotis” oleh para pemasar untuk dipaksa 

membeli produk mereka. 
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