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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

dengan menggunakan analisis Structural Equation Modeling 

mengenai pengaruh advertisement value on youtube, brand 

awareness dan brand image terhadap purchase intention di situs 

JD.ID, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Informativeness berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

advertisement value on youtube di situs JD.ID. 

Informativeness yang banyak didapatkan penonton ketika 

melihat iklan situs dapat menimbulkan advertisement value 

yang baik di benak penonton. 

2. Irritation berpengaruh negatif namun tidak signifikan 

terhadap advertisement value on youtube di situs JD.ID. 

Irritation yang dirasakan didapatkan penonton ketika melihat 

iklan situs JD.ID tidak signifikan menimbulkan 

advertisement value yang buruk di benak penonton. 

3. Entertainment berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

advertisement value on youtube di situs JD.ID. 

Entertainment yang  dirasakan  penonton ketika melihat 

iklan situs dapat menimbulkan advertisement value yang 

baik di benak penonton. 
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4. Advertisement value on youtube berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand awareness situs JD.ID. 

Advertisement value on youtube yang ada di benak penonton 

ketika melihat iklan situs membuat penonton sadar ternyata 

situs jual beli baru yang bagus dan terpercaya. 

5. Advertisement value on youtube berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand Image situs JD.ID. Advertisement 

value on youtube yang ada di benak penonton ketika melihat 

iklan situs membuat penonton dapat membangun citra positif 

tentang situs jual beli yang baru mereka lihat. 

6. Brand awareness berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap purchase intention situs JD.ID. Brand awareness 

yang ada di benak penonton terhadap suatu situs jual beli 

baru setelah mereka melihat iklan situs dapat menstimuli 

sikap purchase intention penonton terhadap situs JD.ID 

dibanding dengan situs jual beli lain. 

7. Brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

purchase intention situs JD.ID. Brand Image baik yang 

muncul di benak penonton terhadap suatu situs jual beli baru 

setelah mereka melihat iklan situs dapat menimbulkan sikap 

purchase intention pada situs JD.ID dibanding dengan situs 

jual beli lain. 
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5.2  Saran 

5.2.1  Saran Praktis 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, saran praktis 

yang diberikan adalah sebagai berikut: 

a. JD.ID sebaiknya menampilkan lebih banyak variasi contoh 

produk yang di jual  pada setiap iklan yang mereka 

tayangkan di youtube agar lebih banyak penonton yang 

terbantu menemukan barang yang mereka cari. 

b.  JD.ID sebaiknya mempertahankan iklan yang tidak ada 

unsur menghina situs lain pada setiap iklan yang mereka 

tayangkan di youtube agar advertisement value on youtube 

mereka tetap baik di benak konsumen.  

c. JD.ID sebaiknya mengurangi durasi pada setiap iklan yang 

mereka tayangkan di youtube agar konsumen merasa 

terhibur dan tetap merasa nyaman.  

d. JD.ID sebaiknya lebih menonjolkan lagi nilai baik dari situs 

pada setiap iklan yang mereka tayangkan di youtube agar 

konsumen semakin percaya dengan situs JD.ID walaupun 

situs jual beli baru. 

e. JD.ID sebaiknya memperbanyak media iklan jika mereka 

situs yang menjual barang asli pada setiap iklan yang mereka 

tayangkan di youtube agar alam bawah sadar konsumen 

secara otomatis mengingat jika ingin membeli barang asli 

maka situs JD.ID yang paling tepat. 
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f. JD.ID sebaiknya meningkatkan citra situs mereka menjadi 

lebih berkualitas sehingga para penonton merasa percaya diri 

jika membeli menggunakan barang dari situs JD.ID. 

g. JD.ID sebaiknya membuat promo potongan harga kepada 

para penonton jika mereka membagikan informasi tentang 

promo JD.ID di media sosial lain atau ke teman sehingga 

dapat meningkatkan niat pembelian. 

 

5.2.2  Saran Akademis 

 Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang hanya 

melakukan penelitian hanya pada situs youtube. Oleh karena itu, 

untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat dilakukan di situs 

social media lain seperti instagram dan facebook sehingga penelitian 

ini dapat dikembangkan dan menjadi lebih bermanfaat. 
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