
 
 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada iklan Nutrilon Royal versi ”Life 

Starts Here” yang ditayangkan di televisi, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Iklan Nutrilon Royal versi ”Life Starts Here” terdiri atas dua elemen atau unsur 

pembentuk iklan, yaitu unsur visual berupa gambar, warna serta tulisan, dan 

audio (linguistik) berupa musik latar dan suara narasi. 

2. Iklan Nutrilon Royal versi ”Life Starts Here” terdiri dari tanda-tanda visual 

berupa; tokoh yaitu anak-anak asal luar negri, baik laki-laki dan perempuan 

dengan kisaran usia 3 tahun ke atas, warna, setting tempat yaitu di dalam dan luar 

ruangan (tempat pertunjukkan musik, dalam mobil, pantai, dalam rumah, dalam 

gua, sungai, dalam air, gunung dan sebagainya) dan properti atau peralatan yang 

digunakan (boneka, bunga, cacing, kacamata, sepatu, pemutar musik, robot-

robotan, palu kecil, wig dan lain sebagainya). Keseluruhan tanda-tanda visual ini 
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3. terangkum pada 40 gambar dalam iklan menjadi sebuah alur cerita yang memberi 

makna tersirat yaitu keceriaan dan kebebasan dunia bermain anak.  

4. Iklan Nutrilon Royal versi ”Life Starts Here” terdiri dari simbol-simbol linguistik 

atau audio berupa narasi yang mengiringi jalannya iklan. Terdapat 26 narasi, 

yaitu: Let’s call on the interested, the wide-eyed, the hopeful, the princesses 

and the princes, there are believers, let’s summon the generals, the queens, the 

kings, and the knights start ride the adventurous trails, let’s call on the leaders, 

the lover, the big ones, the small ones, the boundaries, the attendants, the 

discoverers, the conductor, the scientist, the CEOs, let’s call on the skywalkers 

the movers, the seekers, let’s call on the curious, and bring on the hope. life 

starts here. Keseluruhan narasi ini memiliki arti profesi atau posisi dan 

keterangan sesuai dengan terjemahan dari tiap-tiap kata dalam bahasa Indonesia. 

5. Iklan Nutrilon Royal versi ”Life Starts Here” memiliki makna pesan generasi 

penerus yang terungkap dengan memberi interpretasi pada gabungan simbol-

simbol visual dan audio sesuai dengan tataran pertandaan Roland Barthes, yaitu 

denotasi, konotasi, metafora, metonimi, simile dan sinekdok. Setelah melewati 

analisis pertandaan Barthes maka  terungkap dalam iklan Nutrilon Royal bahwa 

terdapat cita-cita dan harapan pada tiap diri anak yang terlihat dari 

ketertarikannya dalam bermain dan menjadi suatu representasi dari gambaran 

generasi penerus dalam pandang atau vision anak-anak. 

6. Iklan Nutrilon Royal versi ”Life Starts Here” merupakan jenis iklan kreatif yang 

mengedepankan sisi emotional appeal (daya tarik emosional) dibandingkan pada 

segi komersilnya. Hal ini ditunjukkan pada bagaimana iklan dikemas dengan 

konsep cerita anak yang ceria, diiringi alunan musik syahdu sebagai backsound 

dan suara anak-anak sebagai naratornya. Hal ini seakan menggugah perasaan 
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penonton akan kehadiran para anak dengan dunianya yang ceria, menyenangkan 

dan bebas bereksplorasi. Berbeda dengan iklan susu anak lainnya yang rata-rata 

menunjukkan adegan meminum segelas susu sebagai tujuan dan isi komersil 

iklan. 

7. Iklan Nutrilon Royal versi ”Life Starts Here” ini menunjukkan nilai-nilai prestise 

atau keunggulannya yang bergengsi. Sebagai produk susu yang berasal dari luar 

negri, susu Nutrilon Royal termasuk unggul dalam kualitas kandungan gizi dan 

memimpin pasar pada kelas produk premium dengan harga yang cukup mahal. 

Sehingga produk Nutricia ini diasosiasikan dengan kelas masyarakat atas. Hal ini 

juga ditunjukkan pada bagaimana iklan ini dikemas, yaitu anak-anak luar negri 

sebagai pelakon iklan dan berbahasa asing. Anak-anak bule atau luar negri 

seringkali diidentikkan sebagai anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang 

tinggi dan lebih berkelas. Durasi iklan ini yang terbilang paling panjang 

dibandingkan iklan susu anak lainnya di televisi juga telah memberikan daya 

prestise, bahwa Nutricia tidak tanggung-tanggung membayar per detik 

penayangan iklannya di berbagai stasiun televisi. 

8. Sebagai jenis iklan kreatif maka Iklan Nutrilon Royal versi ”Life Starts Here” ini 

terbilang berhasil dengan memberikan nilai-nilai intelejensi dan estetika. Namun 

sebagai penjual pesan, iklan Nutrilon Royal termasuk iklan yang tidak efisien 

untuk ditayangkan di Indonesia. Iklan ini termasuk tidak mudah dimengerti 

dalam penyampaian pesannya. Diperlukan interpretasi dan analisis semiotika 

untuk dapat mengungkapkan pesan generasi penerus yang terkandung di 

dalamnya. Mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk dan golongan 

menengah ke bawah lebih mendominasi maka sangat sulit untuk mengerti isi 

pesan dari iklan ini. 
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9. Dari segi kebudayaan iklan Nutrilon Royal ini juga tidak terlalu pas untuk 

ditayangkan di Indonesia. Iklan ini berasal dari luar negri, yang di dalamnya juga 

melibatkan kebudayaan luar dalam pengemasan iklan. Kebudayaan luar tidak 

diketahui oleh banyak masyarakat Indonesia, sehingga tidak mempermudah 

masyarakat memahami pesan generasi penerus di dalamnya. Contohnya pada 

istilah skywalkers (gambar 31 dan 32) yang tidak terdapat di Indonesia. Juga 

adegan anak berciuman di dalam air yang tidak sesuai dengan kebudayaan 

Indonesia. Terbukti pada awal penayangannya iklan ini segera mendapat teguran 

oleh KPAI sehingga kemudian iklan ini dipotong dan ditayangkan setengah 

durasi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Nutricia sebagai pemilik produk susu Nutrilon Royal tetap mempertahankan 

nilai-nilai estetika dan intelejensi anak dalam pembuatan iklannya. Seperti yang 

juga dilakukan pada iklan sebelumnya, yaitu pada versi ”Life Is An Adventure” 

yang sangat menarik dan memberi daya tarik emosional. Bukan seperti iklan susu 

lainnya yang jalan ceritanya mudah ditebak dan terlalu muluk menjual janji. 

2. Pihak Nutricia sebaiknya membuat penyesuaian antara iklan dengan negara yang 

dituju sebagai sasaran iklan. Seperti Nutricia Indonesia yang akan lebih efisien 

jika menata kembali konsep dan cerita iklan agar isi dan tujuan pesan lebih 

dimengerti oleh khalayak Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia 

sangat majemuk, dan didominasi oleh golongan menengah ke bawah. Golongan 

ini kebanyakan tidak memiliki kemampuan menganalisis media dan memahami 
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semiotika iklan. Kemampuan audiens memahami isi iklan dan menyukai produk 

berpengaruh pada keputusan konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya. 

3. Dari segi kebudayaan, pihak Nutricia Indonesia sebaiknya membuat iklan versi 

lain yang isinya disesuaikan dengan kebudayaan dalam negri, tanpa 

meninggalkan nilai-nilai kreatif, edukatif dan motifatif pada versi sebelumnya. 

Adegan anak berciuman di air pada gambar 20 yang segera menuai kritik oleh 

KPAI menjadi bukti ketidaksesuaian budaya asal iklan dengan negara tujuan 

iklan, yaitu Indonesia. Iklan versi lain yang disesuaikan dengan budaya 

Indonesia, dengan menggunakan pelakon anak-anak dalam negri, berbahasa 

Indonesia dan settingan tempat di negara sendiri akan lebih membangun rasa 

empati masyarakat sehingga lebih efisien untuk tujuan komersial iklan. 


