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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Menilik kembali rumusan masalah pada bab pertama menanyakan‘Seperti 

apa eufemisme visual digunakan pada postingan-postingan instagram anggur 

orang tua?’.Dalam Instagram Anggur Orang Tua sengaja memanfaatkan 

eufemisme visual untuk memperhalus pesan yang dikomunikasikan. 

Meminjam pernyataan Sutarman dalam bukunya ‘Tabu Bahasa Dan 

Eufemisme’ bentuk pengaplikasian eufemisme visual dari ketiga sampel 

terpilih memanfaakan bentuk metafora dan parifrasisi. Metafora digunakan 

dalam sampel satu dan dua melalui visualisasi tokoh orang tua sekaligus 

menjadi perwakilan brand Anggur Orang Tua. Pada sampel tiga 

memanfaatkan bentuk parifrasis untuk mengungkapkan bahwa produk aman 

dikonsumsi untuk minuan memabukan. 

Tujaan digunakannya eufemisme visual yaitu untukpencitraan ulang brand 

Anggur Orang Tua. Dari imageawalnya sebagai minuman kesehatan 

tradisional atau jamu, keminuman untuk memperoleh efek ‘mabuk’. Melalui 

konten dan gaya visual dari sampel-sampel terpilih dapat disimpulkan 

segmentasinya ialah remaja hingga dewasa.  Memanfaatkan media sosial 

populer Instagram sebagai alat untuk publikasi. pesan persuasif gambar  foto 

dan video ditampilkan pada postingan-postingannya. Berdasarkan tiga sampel 

terpiih ada beberapa citra dikonstruksi dalam setiap postingan-postingannya. 

 Pertama mencitrakan kualitas produk Anggur Orang Tua, terwakili pada 

sampel satu gaya visualitas lawasan (vintage) dan figur orang tua, merujuk 

relasinya dengan kualitas produksi brand sejak tahun 1948 hingga kini masih 

memproduksi produk. Kedua, pencitraan bersamabrand tekenal. Kedua 

pencitraan populer, bersama  Tuyuloveme, Shaggydog dan Komikazer. 
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Memanfaatkan budaya populer dari bidang seni, Shaggydog dan Tuyuloveme 

kebersamaan digambarkan  dalam satu frame postingan menujukan 

kebersamaan bersama maskot Anggur Orang Tua (dalam sampal dua). 

Ketiga, pencitraan produk sebagai minuman beralkhol aman dikonsumsi. 

Menggunakan media komik koaborasi dengan Komikazer.  Gaya penuturan 

naratif dan gaya visual dua demensi kartun, tekesan seperti cerita humor. inti 

cerita tentang bahaya minumn keras berplosan, penyebab mengkonsumsi 

minuman beroplosan karena jauh dari orang tua (Anggur Orang Tua). 

Disetiap sampel terpilih terdapat penggambaran figur atau tokoh orang tua, 

figur terebut merupakam metonimi dari brand. Tokoh orang tua difungsikan 

sebagai metafora dalam narasi gambar memanfaatkan dualisme makna dari 

kata ‘orang tua’ ataupun visualisasi tokoh orang tua.  

Distribusi produk  dan promosi secara massive denganobjek orang tua 

menjadikan tokoh orang tua populer, sehingga pemanfaatannya kini juga 

digunakan oleh publik untuk keperluan diluar komersil dari brand Anggur 

Orang Tua. Praktik pemanfaatan tokoh orang  tua merupakan bentuk 

keberhasilan dari kampanye yang dilakukan oleh brand, dengan penggunaan 

sebagai gambar dalam t-shirt atau poster seperti pada gambar di bab empat,   

 

5.2 Saran 

Lebih baik brand membuat merek baru khusus untuk produk 

minuman beralkohol dibandingkan dengan menggunakanbrand lama Anggur 

Orang Tua, karena pemanfaatan baru dari konumen membuat konsumen loyal 

menjadi ragu terhadap manfaat prduk sebagai minuman kesehatan.  Brand 

construction produk sebagai minuman kesehatan runtuh karena pemanfaatan 

lain konsumen pada produk. Ditambah  lagi dengan pernyataan dari 

postingan-postingan angggur_ot yang mengerucutkan pernyataan fungsi 

produk sebagai minuman unrtuk mabuk-mabukan. 
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