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ABSTRACT  

     This study aims to analyze the influence of marketing communication above the line 
and below the line to brand awareness and willingness to buy of Teaz iced tea in Jakarta. 
This study uses six independent variables which is: endorser attractiveness on TV, 
advertising story attractiveness on TV, message effectiveness on TV, message effectiveness 
on print media, message effectiveness on radio, and message effectiveness on out-of-home 
media for above the line dimension, and also uses two independent variables consists of: 
events and internet for below the line dimension. Here, brand awareness acts as an 
intervening variable while willingness to buy acts as a dependent variable. 
            This study uses multiple regression analysis. Data is obtained by distributing 100 
questionnaires to Teaz's advertisement audiences who are yet to buy the product and 
domiciled in Jakarta. 
            The results of first regression in this study shows that endorser attractiveness on TV, 
advertising story attractiveness on TV, message effectiveness on radio, and events have 
significant influence to brand awareness and also indicated that all those variables have 
positive influence but endorser attractiveness on TV. On the other hand, message 
effectiveness on TV, message effectiveness on print media, message effectiveness on out-of-
home media, and internet have no significant influence to brand awareness. Then the second 
regression's result in this study shows that brand awareness has positive and significant 
influence towards the willingness to buy. 
            Therefore, in order to increase brand awareness and willingness to buy Teaz iced 
tea, the company is advised to maximize the advertisement and promotion using the 
endorser attractiveness on TV, advertising story attractiveness on TV, message effectiveness 
on radio, and events. 
 
Keywords: marketing communication, above the line, below the line, brand awareness, 

willingness to   buy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Di era globalisasi ini, setiap perusahaan akan berusaha menyusun strategi 

pemasaran yang seefektif dan seefisien mungkin untuk dapat menjangkau pasar 

sasarannya. Dalam konsep pemasaran terdapat empat strategi yang dikenal sebagai 

bauran pemasaran atau strategi 4P yaitu Produk, Harga, Promosi, Saluran distribusi (Mc 

Charty, 2002). Diantara bauran pemasaran tersebut, yang merupakan sarana perusahaan 

untuk berkomunikasi dengan konsumennya adalan promosi. Promosi digunakan untuk 

mendekatkan hubungan antara produsen dengan konsumennya sehingga dapat membantu 

periklanan suatu produk.  

 Stanton (1993), menjelaskan bahwa bauran promosi adalah sebuah kombinasi 

dari penjualan operasional, sales person, dan public relation sebagai alat-alat promosi 

yang membantu suatu perusahaan untuk menjangkau pasar sasarannya. Sedangkan 

menurut Kotler (2002), promosi mencakup semua aktivitas yang perusahaan canangkan 

untuk berkomunikasi dan mempromosikan produknya ke pasar sasarannya. Promosi 

menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pemasaran suatu produk atau 

jasa. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan promosi 

kepada konsumen, misalnya dengan metode periklanan above the line dan below the line. 

 Periklanan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal tentang sebuah 

organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui 

media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, pengeposan langsung (direct 

mail), reklame luar ruang, atau kendaraan umum. Dalam komunitas global baru, pesan-

pesan periklanan dapat ditransmisikan melalui media baru, khususnya internet (Lee, 

Monle & Carla Johnson, 1999). 

 Periklanan dilakukan melalui media dan penyelenggaraan acara-acara atau 

kegiatan yang bekerjasama dengan perusahaan sesuai dengan target pasar. Kegiatan 

Tujuan iklan menurut Kasali (1995) biasanya dibangun atas empat komponen, yaitu 

aspek perilaku merupakan tindakan-tindakan yang diharapkan pada calon pembeli, Sikap 

yang diharapkan yang menyangkut sikap atau keistimewaan produk, Kesadaran dalam 
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mengembangkan produk-produk baru di pasaran merebut calon pembeli, dan 

Positioning, sasaran konsumen. 

Perkembangan dunia industri periklanan di Indonesia saat ini semakin pesat dan 

maju dalam hal kreatifitas pemasaran dan promosi produk atau jasa. Hal ini dikarenakan 

persaingan yang semakin ketat antara perusahaan-perusahaan pengiklan dalam merebut 

pasar, sehingga diperlukan komunikasi pemasaran yang terencana dalam mendapatkan 

hati masyarakat. Salah satu cara tersebut adalah dengan melalui proses kreativitas yaitu 

menggunakan media pengiklanan above the line (media lini atas) dan below the line 

(media lini bawah). 

ATL adalah aktivitas promosi yang biasanya dilakukan oleh manajemen pusat 

sebagai upaya membentuk citra merek yang diinginkan, contohnya : iklan di Televisi 

dengan berbagai versi. Sifat ATL merupakan media ‘tak langsung’ yang mengenai 

audiens karena sifatnya yang terbatas pada penerimaan audiens (Jaiz, 2009). Sedangkan 

Menurut Suryadi (2011) adalah segala aktivitas pemasaran atau promosi yang dilakukan 

di tingkat retail/ konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen 

supaya sadar dengan produk kita. Berbeda dengan ATL, BTL memiliki varian media 

yang lebih luas dan lebih kreatif. Hal ini dikarenakan media-media yang tergolong BTL 

menuntut perhatian lebih banyak dari publik. Jika dalam kategori ATL iklan disuguhkan 

langsung di depan mata melalui TV atau koran, maka media lini bawah mata publiklah 

yang dipancing untuk melihatnya. 

Dalam dunia bisnis, periklanan selain merupakan usaha menyebarkan gagasan, 

ide, atau pesan, juga mampu mempengaruhi seseorang dalam proses pengambilan 

keputusan untuk membeli dan memakai produk atau jasa tersebut. Perkembangan bidang 

industri dan jasa saat ini menjadikan iklan sebagai alat utama dalam memperkenalkan 

produk/ jasa atau ide kepada khalayak, kemudian untuk mendukung kesuksesan dalam 

penyampaian informasi tersebut kepada khalayak, perlu adanya pendekatan-pendekatan 

antara produk/ jasa dengan khalayak diantaranya dengan mengadakan event di daerah- 

daerah tertentu. 

 Produsen minuman iced tea dapat dikatakan saling berebut di pasar dan memiliki 

karakter konsumen yang relatif sama. Secara umum, pasar ini adalah kelompok 

konsumen yang berperilaku berpindah-pindah ke lain merek yang lebih muda, lebih 

catchy, lebih moderen dan lebih murah. Hal inilah yang membuat para pemilik merek 

dituntut untuk cerdik dalam melakukan aktivitas promosi. iklan merupakan sarana 
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komunikasi (Russel, J Thomas and W. Ronald Lane, 2002). Dengan beriklan, perusahaan 

berusaha mengomunikasikan baik keberadaan perusahaan itu sendiri maupun produk 

ataupun jasa yang dihasilkannya. Tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini iklan masih 

menjadi sarana yang tepat dalam menunjang aktivitas pemasaran karena dengan 

berkomunikasi melalui iklan beberapa tujuan dapat tercapai, salah satunya meningkatkan 

brand awareness suatu produk atau jasa.  

Menurut Kwan dalam Setyawan (2010), pengetahuan terhadap keberadaan 

merek akan berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Konsumen akan cenderung 

membeli produk dengan merek yang sudah mereka kenal dibandingkan dengan produk 

yang mereknya masih asing di telinga mereka. Selain itu Ayuni (2006) juga menyatakan, 

semakin tinggi tingkat kesadaran merek seseorang, maka minat beli konsumen terhadap 

produk dengan merek tersebut meningkat karena merek itulah yang pertama diingatnya. 

 Untuk membuktikan teori tersebut perlu dilakukan suatu kajian mengenai 

pengaruh dari dimensi above the line (daya tarik endorser televisi, daya tarik cerita 

televisi, efektivitas pesan televisi, efektivitas pesan pers, dan efektivitas pesan radio) dan 

dimensi below the line (event, efektivitas pesan media luar ruang, dan internet) terhadap 

brand awareness dan minat beli sehingga penulis mengangkat suatu penelitian yang 

berjudul "Analisis Pengaruh Komunikasi Pemasaran Above The Line dan Below The 

Line terhadap Brand Awareness dan Minat Beli Minuman Iced Tea Teaz di 

Jakarta" 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

a) Apakah komunikasi pemasaran above the line berpengaruh terhadap brand 

awareness minuman merek Teaz? 

b) Apakah komunikasi pemasaran below the line berpengaruh terhadap brand 

awareness minuman merek Teaz? 

c) Apakah brand awareness berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

minuman merek Teaz? 
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1.3. Pembatasan Masalah 

a) Penelitian ini dibatasi hanya pada pengaruh dari faktor daya tarik endorser 

media televisi, daya tarik cerita media televisi, efektivitas pesan media 

televisi, efektivitas pesan media pers/cetak, efektifitas pesan media radio, 

efektivitas pesan media luar ruang dalam dimensi above the line dan faktor 

event serta internet dalam dimensi below the line terhadap brand awareness. 

Lalu, pengaruh brand awareness terhadap minat beli. 

b) Objek penelitian adalah minuman merek Teaz, di mana Teaz merupakan 

salah satu suatu produk terbaru minuman iced tea dengan beberapa varian 

rasa sehingga penelitian tentang brand awareness dan minat beli secara ideal 

dapat dilakukan karena masih sedikitnya masyarakat yang mengetahui dan 

mengkonsumsi produk tersebut. 

c) Responden adalah audiens dengan kriteria: 

1) Responden kuisioner berusia diatas 15 tahun 

2) Responden kuisioner pernah melihat atau mengetahui iklan above the line 

minuman merek Teaz melalui media televisi, cetak/pers, radio dan media 

luar ruang. 

3) Responden kuisioner pernah melihat atau mengetahui iklan below the line 

minuman merek Teaz melalui event dan online media. 

4) Responden belum pernah membeli produk minuman Teaz sebelumnya. 

5) Apabila responden belum pernah melihat salah satu atau beberapa media 

iklan dari minuman merek Teaz maka penulis memberikan alat bantu 

dengan cara menunjukkan media-media komunikasi tersebut di hadapan 

responden.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi pemasaran above 

the line terhadap brand awareness minuman merek Teaz 

b) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh media komunikasi pemasaran 

below the line terhadap brand awareness minuman merek Teaz 
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c) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand awareness terhadap 

minat beli  konsumen minuman merek Teaz. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

a) Manajemen Teaz 

Penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui pengaruh 

periklanan media above the line dan below the line yang telah dilakukan serta 

dampaknya terhadap brand awareness dan minat beli konsumen. Setelah itu, 

hasil penelitian dapat digunakaan sebagai dasar pengembangan ide-ide 

periklanan above the line dan below the line yang lebih kreatif dan lebih 

inovatif untuk menggaet lebih banyak konsumen dalam sasaran pasarnya. 

b) Akademisi 

Menambah ilmu dan khasanah pengetahuan tentang efektivitas periklanan 

above the line dan below the line terhadap brand awareness dan willingness 

to buy bagi para pembaca dan dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

c) Penulis 

Sebagai sarana penerapan teori selama berada di bangku kuliah dengan 

membandingkan ilmu tersebut dengan ilmu pengetahuan yang didapat 

langsung di lapangan pada masa penelitian khususnya yang berkaitan dengan 

komunikasi pemasaran above the line, below the line, brand awareness, dan 

minat beli. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Untuk lebih mempermudah dan memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai isi skripsi ini, pembahasan dibagi secara komprehensif dan sistematik, 

antara lain: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Merupakan pendahuluan yang berisikan secara singkat latar 

belakang masalah, tujuan penelitian, keguanaan penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori sebagai acuan pemikiran dalam pembahasan 

masalah yang akan diteliti dalam skrispsi ini dan sebagai dasar 

analisis yang dikutip dari beberapa literatur. Selain itu, bab ini 

juga berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

penulis, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi yang meliputi antara lain: variabel penelitian dan 

definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, serta metode analisis yang digunakan. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai gmabaran umum 

perusahaan, gambaran umum responden, analisis data serta 

pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian dan saran-saran sebagai masukan bagi perusahaan dan 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pengertian Perilaku Konsumen 

 Menurut F.Engel dalam Rangkuti (2002), perilaku konsumen adalah tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk 

atau jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini.  

 Marshall, Solomon, dan Stuart (2008) mengungkapkan definisi perilaku 

konsumen sebagai berikut: Perilaku Konsumen adalah sebuah studi mengenai proses-

proses yang terlibat ketika induvidu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, 

atau membuang suatu produk, jasa, ide-ide, atau pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan. 

 Sedangkan menurut J.Paul Peter dan Jerry C.Olson (2008), perilaku konsumen 

adalah suatu interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di 

sekitar kita dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup. Dengan kata lain, 

perilaku konsumen melibatkan pemikiran-pemikiran, perasaan yang orang telah alami, 

dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan dalam proses konsumsi. Hal ini mencakup 

komentar-komentar dari konsumen lain, periklanan, informasi akan harga, kemasan, 

penampilan produk, dll. Sangatlah penting untuk menyadari dari definisi tersebut bahwa 

perilaku konsumen adalah dinamis, melibatkan interaksi, dan melibatkan pertukaran 

(Peter dan Olson, 2008): 

1) Perilaku konsumen adalah dinamis 

 Menekankan bahwa seorang konsumen, kelompok konsumen, serta 

masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Dalam hal 

pengembangan strategi pemasaran, sifat dinamis perilaku konsumen 

menyiratkan bahwa seseorang tidak boleh berharap bahwa satu strategi 

pemasaran yang sama dapat memberikan hasil yang sama sepanjang 

waktu, dan di pasar serta industi yang sama. 

2) Perilaku konsumen melibatkan interaksi 

 Menekankan bahwa untuk mengembangkan strategi pemasaran yang 

tepat, kita harus memahami apa yang dipikirkan (kognisi), dirasakan 

(pengaruh) dan dilakukan (perilaku) oleh konsumen. Selain itu, kita juga 
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harus memahami apa dan dimana peristiwa atau kejadian sekitar yang 

mempengaruhi serta dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan tindakan 

konsumen. 

3) Perilaku konsumen melibatkan pertukaran 

 Menekankan bahwa konsumen tetap konsisten dengan definisi pemasaran 

yang sejauh ini juga berkaitan dengan pertukaran. 

 

2.1.1.1. Tiga Elemen Analisis Konsumen 

 Menurut J.Paul Peter dan Jerry C.Olson (2008), Terdapat 3 elemen yang harus 

diteliti dan dianalisis guna mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, diantara 

lain: 

1) Afeksi dan kognisi konsumen 

 Afeksi dan kognisi konsumen merajuk ke dalam dua jenis respon mental 

yang konsumen perlihatkan terhadap suatu dorongan dan kejadian-

kejadian di dalam lingkungan mereka. Afeksi merajuk ke perasaan 

konsumen akan suatu dorongan dan kejadian-kejadian, seperti suka atau 

tidaknya konsumen terhadap sebuah produk. Kognisi merajuk kepada 

pemikiran konsumen, seperti kepercayaan konsumen akan suatu produk. 

2) Perilaku konsumen 

 Perilaku merajuk pada tindakan fisik dari konsumen yang dapat secara 

langsung diobservasi dan diukur oleh orang lain, disebut juga sebagai 

perilaku terbuka untuk disamarkan dari aktivitas mental, seperti berpikir, 

yang tidak dapat secara langsung diobservasi. Perilaku penting bagi 

strategi pemasaran karena hanya melalui perilaku, penjualan dapat 

dilakukan dan keuntungan didapatkan, walau banyak strategi pemasaran 

yang dirancang untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen, 

strategi tersebut harus mempunyai dampak besar dalam perilaku 

konsumen terbuka untuk mendapatkan nilai bagi perusahaan. Karenanya, 

penting bagi para pemasar untuk menganalisa, mengerti dan 

mempengaruhi perilaku terbuka. 

3) Lingkungan konsumen 

 Lingkungan konsumen merajuk untuk segala yang bersifat eksternal bagi 

konsumen yang mempengaruhi apa yang mereka pikir, rasakan, dan 
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lakukan. Hal ini mecakup dorongan sosial, seperti tindakan-tindakan yang 

orang lakukam dalam adat, sub-adat, kelas sosial, grup referensi dan 

keluarga yang mempengaruhi pelanggan. Lingkungan konsumen juga 

mencakup dorongan fisik seperti toko-toko, produk, iklan, dan simbol-

simbol yang dapat mengubah pemikiran, perasaan, dan tindakan 

konsumen. Lingkungan konsumen penting bagi strategi pemasaran karena 

merupakan media yang meletakkan suatu dorongan untuk mempengaruhi 

konsumen. 

 

2.1.1.2. Hubungan antara Afeksi dan Kognisi, Perilaku, dan Lingkungan 

Menurut J.Paul Peter dan Jerry C.Olson (2008), hubungan antara afeksi dan 

kognisi, perilaku, dan lingkungan adalah suatu hubungan timbal balik (reciprocal 

system), elemen apapun dapat saja menjadi sebuah penyebab atau efek dari perubahan 

yang terjadi di waktu tertentu.     

Terdapat 5 implikasi dalam melihat proses-proses konsumen sebagai 

hubungan timbal balik mencakup afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungan (Peter dan 

Olson, 2008): 

1) Segala analisis komprehensif akan konsumen harus mempertimbangkan 

ketiga elemen dan hubungan diantara mereka. 

2) Apapun dari 3 elemen dapat menjadi awal mulai untuk menganalisis 

konsumen. 

3) Karena pandangan ini bersifat dinamis, pandangan tersebut dikenal kalau 

konsumen dapat secara berkelanjutan berubah. 

4) Analisis konsumen dapat diaplikasi di dalam beberapa level, tidak hanya 

satu konsumen saja. 

5) Penelitian konsumen dan analisis harus menjadi suatu aktifitas kunci 

untuk mengembangkan suatu strategi pemasaran. 

 

2.1.2. Pengertian Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

 J.Paul Peter dan Jerry C.Olson (2008) menyatakan bahwa kesadaran merek 

adalah sebuah tujuan umum komunikasi untuk semua strategi promosi. Dengan 

menciptakan kesadaran merek, pemasar berharap bahwa kapanpun kebutuhan kategori 
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muncul, merek tersebut akan dimunculkan kembali dari ingatan yang selanjutnya 

dijadikan pertimbangan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. 

 J.Paul Peter dan Jerry C.Olson (2008) juga menyatakan tingkat kesadaran 

merek dapat diukur dengan meminta konsumen menyebutkan nama merek yang 

dianggap akrab oleh konsumen. Apakah pengingatan ulang atau kesadaran merek sudah 

memadai tergantung pada dimana dan kapan suatu keputusan pembelian dilakukan. 

Strategi kesadaran merek yang tepat tergantung pada seberapa terkenal merek tersebut. 

Kadang kala tujuan promosi adalah untuk memelihara tingkat kesadaran merek yang 

sudah tinggi. 

Sedangkan menurut Aaker (1997), kesadaran merek adalah kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Ada empat level daya ingat konsumen 

mengenai merek dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi (Aaker. 1997) adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1: Piramida Kesadaran Merek 

Sumber: Aaker (1997), Marketing Research seventh ed. 

 

1) Unaware of brand (tidak menyadari merek) adalah tingkatan terendah 

dalam piramida brand awareness, dimana konsumen tidak menyadai 

adanya suatu merek. 

2) Brand recognition (pengenalan merek) adalah tingkat minimal kesadaran 

merek dimana pengenalan merek muncul lagi setelah dilakukan 

pengingatam dengan bantuan. 
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3) Brand recall ( pengingatan kembali merek) adalah pengingatan kembali 

terhadap merek tanpa lewat bantuan. 

4) Top of mind (puncak pikiran) adalah merek yang pertama kali diingat 

ketika konsumen ditanya tentang kategori suatu produk yang dapat 

diingat kembali secara spontan tanpa bantuan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, adanya tingkatan-tingkatan dalam kesadaran 

merek menunjukan adanya perbedaan tingkat kesadaran yang berbeda-beda pada 

masing-masing individu. 

Menurut Knapp (2002), kesadaran nama atau familiaritas juga merupakan 

penggerak ekuitas merek. Kesadaran tanpa diferensiasi menghasilkan nama merek 

komoditi yang terkenal yang dapat menjadi keuntungan secara marjinal. 

Dari definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari 

kesadaran merek pada penelitian ini adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu. Pada penelitian ini, definisi tersebut merujuk teori Aaker (1997).  

Produk minuman merek Teaz berada dalam tingkatan brand recognition 

(pengenalan merek) yaitu tingkat minimal kesadaran merek dimana pengenalan merek 

muncul lagi setelah dilakukan pengingatam dengan bantuan (Aaker, 1997). 

 

2.1.2.1. Hubungan Kesadaran Merek dengan Minat Beli 

 Menurut Kwan dalam Setyawan (2010) pengetahuan terhadap keberadaan 

merek akan berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Konsumen akan cenderung 

membeli produk dengan merek yang sudah mereka kenal dibandingkan dengan produk 

yang mereknya masih asing di telinga mereka. Selain itu Ayuni (2006) juga menyatakan, 

semakin tinggi tingkat kesadaran merek seseorang, maka minat beli konsumen terhadap 

produk dengan merek tersebut meningkat karena merek itulah yang pertama diingatnya. 

 

2.1.3. Pengertian Minat Beli (Willingness to Buy) 

Minat adalah kesukaan atau kecenderungan hati terhadap sesuatu (Suharso dan 

Retoningsih, 2004). Pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, 

apakah membeli atau tidak, kapan membeli, dimana membeli dan bagaimana cara 

pembayarannya (Sumarwan, 2003). Minat beli konsumen adalah tahap dimana 
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konsumen membentuk pilihan mereka diantara beberapa merek yang tergabung dalam 

perangkat pilihan, kemudian pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu 

alternatif yang paling disukainya atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli 

suatu barang atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan (Sukmawati dan 

Sunoyo, 2005).  

Ketiga hal tersebut menjadi pedoman para pemasar untuk mengetahui minat 

beli konsumen terhadap suatu produk. Para pemasar maupun para ahli ekonomi 

menggunakan variabel minat untuk memprediksikan perilaku konsumen di masa yang 

akan datang. Aritani dalam Setyawan (2010), menyatakan ada beberapa tahapan secara 

psikologis terjadinya perilaku pembelian. Tahapan tersebut antara lain: perhatian, minat, 

keinginan, keputusan, dan perilaku untuk membeli. 

Menurut Larorche dan Howard (1980) minat beli adalah suatu bentuk kognitif 

yang berupa rencana konsumen untuk membeli merek tertentu selama jangka waktu 

tertentu; yang biasanya diukur untuk 3 bulan yang akan datang. Pengertian minat beli 

menurut Howard dalam Durianto dan Liana (2004) adalah minat beli merupakan diri 

sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu 

serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Dapat dikatakan 

bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari diri konsumen yang merefleksikan 

rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu.  

Dari keterangan tersebut perilaku seseorang sangat tergantung pada minatnya, 

sedangkan minat berperilaku sangat tergantung pada sikap dan norma subjektif atas 

perilaku. Keyakinan atas akibat perilaku sangat mempengaruhi sikap dan norma 

subjektifnya. Sikap individu terbentuk dari kombinasi antara keyakinan dan evaluasi 

tentang keyakinan penting seorang konsumen, sedangkan norma subjektif ditentukan 

oleh keyakinan dan motivasi. 

Lucas dan Britt dalam Setyawan (2010) mengatakan bahwa aspek-aspek yang 

terdapat dalam minat beli antara lain: 

1) Perhatian, adanya perhatian dari konsumen terhadap suatu produk (barang 

atau jasa). 

2) Ketertarikan, setelah adanya perhatian maka akan timbul rasa tertarik 

dalam diri konsumen. 

3) Keinginan, berlanjut pada perasaan untuk menginginkan atau memiliki 

produk tersebut. 
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4) Keyakinan, kemudian timbul keyakinan pada diri individu terhadap 

produk tersebut sehingga menimbulkan keputusan (proses akhir) untuk 

memperolehnya dengan tindakan membeli. 

5) Keputusan membeli. 

 

Aspek-aspek tersebut lantas dikerucutkan lagi oleh Setyawan (2010) yang 

menyatakan bahwa aspek-aspek dalam minat beli adalah sebagai berikut: 

1) Ketertarikan (interest) yang menunjukkan adanya pemusatan perhatian 

dan perasaan senang. 

2) Keinginan (desire) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin 

memiliki. 

3) Keyakinan (conviction) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri 

individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari produk yang 

akan dibeli. 

Aspek perhatian tidak digunakan karena masih berupa perhatian belum bisa 

dikatakan sebagai minat, karena tidak adanya dorongan untuk memiliki. Tidak 

digunakannya keputusan dan perbuatan adalah sah bukan merupakan minat namun telah 

menimbulkan reaksi lebih lanjut yaitu keputusan membeli.  

Pada penelitian ini, definisi minat beli diartikan minat beli konsumen sebagai 

suatu bentuk kognitif yang berupa rencana konsumen untuk membeli merek tertentu 

selama jangka waktu tertentu; yang biasanya diukur untuk 3 bulan yang akan datang. 

Definisi tersebut mengacu pada teori menurut Laroche dan Howard (1980).   

 

 

2.1.4. Pengertian Komunikasi Pemasaran 

 Pawito dan C.Sardjono (1994) mencoba mendefinisikan komunikasi sebagai 

suatu proses dengan mana suatu pesan dipindahkan atau dioperkan (lewat suatu saluran) 

dari suatu sumber kepada penerima dengan maksud mengubah perilaku, perubahan 

dalam pengetahuan, sikap dan atau perilaku terbuka lainnya. Sekurang-kurangnya 

didapati empat unsur utama dalam model komunikasi yaitu sumber (the source), pesan 

(the message), saluran (the channel) dan penerima (the receiver).  
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 Menurut Stanton (1993), komunikasi pemasaran adalah kombinasi dari 

penjualan tata muka, periklanan, promosi penjualan, publisitas dan hubungan masyarakat 

yang membantu pencapaian tujuan perusahaan. 

 Menurut Saladin (2001), komunikasi pemasaran adalah aktivitas yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan membujuk atau mengingatkan 

pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

 Sedangkan komunikasi pemasaran menurut Sofyan Assauri (1996) adalah 

kombinasi strategi yang paling baik dari unsur-unsur promosi tersebut, maka untuk dapat 

efektifnya promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, perlu ditentukan terlebih 

dahulu peralatan atau unsur promosi apa saja yang sebaiknya digunakan dan bagaimana 

pengkombinasian unsur-unsur tersebut agar hasilnya dapat optimal. 

 Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun 

tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran 

mempresentasikan "suara" perusahaan dan mereknya serta merupakan sarana dimana 

perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. 

Komunikasi pemasaran bagi konsumen, dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada 

konsumen tentang bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan, oleh orang macam 

apa, serta di mana dan kapan. Komunikasi pemasaran berkontribusi pada 

ekuitas merek dengan menanamkan merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek 

serta mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham (Shimp, 

2003) 

 Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran 

adalah cara untuk mengkomunikasikan produk kepada konsumen dengan penggunaan 

unsur-unsur promosi untuk mencapai tujuan perusahaan. Seluruh usaha komunikasi 

pemasaran diarahkan pada pencapaian satu atau lebih tujuan-tujuan berikut: (1) 

membangkitkan keinginan konsumen terhadap suatu kategori produk, (2) menciptakan 

kesadaran konsumen terhadap merek (brand awareness), (3) mendorong sikap positif 

konsumen terhadap produk, serta mempengaruhi niat mereka untuk membeli, dan (4) 

memfasilitasi pembelian (Rossiter dan Percy, 1987). 
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2.1.4.1. Media Komunikasi Pemasaran 

 Kata "media" datang dari kata Latin "middle" yang berarti "tengah". Media 

membawa pesan-pesan kepada atau dari audiens yang ditargetkan dan dapat menambah 

suatu makna ke pesan-pesan tersebut (Duncan, 2002) 

 Menurut Suryadi (2011) Iklan ditujukan bukan kepada satu komunikan. Oleh 

karenanya penyampaian iklan membutuhkan media tertentu agar proses transfer 

gagasannya lebih efektif. Media iklan terbagi menjadi atas dua jenis, yaitu media lini 

atas (above the line) dan media lini bawah (below the line). 

 

2.1.4.1.1. Media Lini Atas (Above the Line) 

 Above the line (ATL) adalah aktivitas promosi yang biasanya dilakukan oleh 

manajemen pusat sebagai upaya membentuk citra merek yang diinginkan, contohnya : 

iklan di Televisi dengan berbagai versi. Sifat ATL merupakan media ‘tak langsung’ yang 

mengenai audiens karena sifatnya yang terbatas pada penerimaan audiens (Jaiz, 2009). 

 Media above the line (ATL) memiliki karakteristik khusus yang membedakan 

dirinya dengan media below the line (BTL) yaitu memiliki target audiens yang luas dan 

betujuan untuk menjelaskan sebuah konsep atau ide tanpa interaksi langsung dengan 

audiens (Amalia, 2008). 

 Media lini atas dikuasai oleh lima media, yakni (Santosa, 2009): 

1) Media Pers 

Iklan pada media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid pada umumnya 

dikelompokkan dalam istilah-istilah iklan baris (iklan yang dimuat dalam 

bentuk kata atau kalimat berbaris antara 3-4 baris), iklan kolom (iklan yg 

menggunakan satu atau dua kolom dengan ukuran sesuai kebutuhan), 

iklan advertorial (iklan yang dikemas dalam bentuk berita), iklan display 

(iklan yang didominasi oleh ilustrasi visual). 

2) Radio 

Baik pada radio jaringan nasional maupun lokal, umumnya iklan radio 

diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yaitu iklan adlips (penyampaian 

pesan oleh penyiar), iklan spot (perpaduan antara voice, music, dan sound 

effect), dan iklan sponsorship (melalui blocking time suatu acara tertentu, 

kuis, maupun liputan advetorial). 
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3) Media Luar Ruang  

Media luar ruang merupakan media yang memelopori kegiatan promosi 

sebelum media berbasis teknologi muncul. Dari hari ke hari media luar 

ruang semakin beragam dari mulai poster, spanduk, stiker, billboard, dan 

gambar-gambar yang terletak di beberapa transportasi umum. 

4) Sinema/Bioskop 

Seperti televisi, sinema juga merupakan suatu kombinasi suara, warna dan 

aksi/gerakan. Namun, sinema memiliki beberapa keunggulan khas yaitu 

captive audience (penonton benar-benar terpaku dan tidak beranjak dari 

kursinya sehingga perhatian tercurah pada layar), memiliki masa putar 

dan durasi iklan yang lebih panjang, layar yang lebih besar, tidak ada 

acara selingan, zoning (wilayah dipilah lebih kecil), dan memiliki suasana 

hiburan. 

5) Televisi 

Media yang paling diminati oleh para pemasar untuk mengkampanyekan 

produknya. Kesan hidup dan realismenya melalui kombinasi suara, warna 

dan aksi/gerakan . Berdasarkan bentuknya, iklan televisi terbagi atas: 

a) Live action 

Tayangan iklan yang memadukan unsur gambar, suara, dan gerak. 

Kebanyakan iklan kategori ini menampilkan sisi-sisi kehidupan 

masyarakat yang kemudian direlevansikan dengan produk atau jasa 

yang diiklankan. 

b) Stop Action 

 Tayangan iklan yang menyajikan live action dengan sentuhan 

animasi. Misalnya pada pertengahan iklan live action disisipi animasi 

yang menjelaskan bahaya atau kegunaan suatu produk. Animasi yang 

ditampilkan dapat dikerjakan secara manual maupun dengan 

perangkat komputer. Tujuannya agar iklan terlihat lebih dramatis dan 

penonton akan lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. 

c) Animasi 

Tayangan iklan yang menggunakan endorser kartun baik kartun yang 

sudah popular maupun membuat tokoh kartun sendiri. Biasanya iklan 
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jenis ini ditujukam pada konsumen anak-anak tetapi tidak menutup 

kemungkinan segmen dewasa pun menjadi sasaran bentuk iklan ini.  

d) Slide Show 

Tayangan iklan yang hanya menampilkan gambar-gambar diam atau 

fotografi. Biasanya iklan jenis ini dipadukan dengan suara musik dan 

narasi, hal ini dilakukan agar iklan ini tidak kaku atau tetap dapat 

menarik perhatian penonton. 

e) Musik 

Tayangan iklan yang didominasi oleh alunan musik dilengkapi dengan 

gambar dan \ atau tulisan tertentu, akan tetapi yang menjadi fokus 

kegiatan beriklannya ialah musik. Contoh: iklan Silverqueen, Rokok 

Djarum Coklat, Mie Sedap, dll. 

f) Blocking Time 

Pembelian waktu siaran oleh pengiklan sehingga pengiklan memiliki 

hak yang sangat luas selama siaran tersebut. Contoh: Kuis LG Prima 

(Indosiar), Gebyar BCA (Indosiar), Telkomania (RCTI), dsb.  

g) Superimposed 

Tayangan iklan yang melalui gambar dalam ukuran tertentu yang 

diperlihatkan di atas gambar lain atau dalam suatu acara tertentu. 

Iklan ini biasanya muncul di sudut kiri atas, kanan atas, kiri bawah, 

atau kanan bawah layar. 

h) Running Text 

Tayangan iklan berupa teks berjalan di bawah layar dari kanan ke kiri. 

i) Credit Title 

Tayangan iklan yang ditampilkan di akhir acara. Biasanya iklan ini 

disajikan sebagai bentuk terimakasih produser kepada pihak-pihak 

pendukung acara. 

 

Menurut Kotler (2007), iklan di media elektronik seperti televisi diakui 

sebagai media iklan paling berpengaruh dan menjangkau spektrum konsumen. 

Jangkauan yang luas berarti biaya rendah per paparan. Dilihat dari perspektif 

pembangunan merek, iklan TV memiliki tiga kekuatan yang sangat penting: 
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1) Iklan TV dapat menjadi sarana efektif yang menunjukkan secara langsung 

atribut-atribut produk dan menjelaskan secara persuasif manfaat-manfaat 

produk yang berhubungan dengan konsumen. 

2) Iklan TV dapat menjadi sarana yang mendorong karena secara dramatis 

memotret pengguna dan gambaran penggunaan, kepribadian merek dan 

hal-hal tak berwujud lainnya dari merek tersebut. 

3) Iklan TV mempunyai efisiensi dalam hal biaya. Hal ini didasarkan pada 

jutaan penonton televisi yang secara teratur menonton iklan komersial. 

Jangkauan massal ini menimbulkan efisiensi biaya untuk menjangkau 

setiap kepala. 

 Selain memiliki beberapa keuntungan, terdapat pula beberapa kekurangan dari 

iklan TV, antara lain: 

1) Iklan TV memerlukan biaya absolut yang besar untuk memproduksi dan 

menyiarkan iklan komersial. Meskipun biaya untuk menjangkau setiap 

kepala adalah rendah, biaya absolut dapat membatasi niat pengiklan. 

Besarnya biaya ini dihitung dari pembayaran artis sebagai daya tarik 

endorser, production house, dan pembelian waktu media televisi yang 

sangat besar. 

2) Khalayak penonton televisi tidak seselektif dibandingkan surat kabar dan 

majalah yang segmentasinya lebih tajam. Hal ini disebabkan oleh sifat 

pesan iklan TV yang cepat berlalu dan unsur-unsur kreatif di dalamnya 

terkadang mengacaukan isi pesan yang sebenarnya ingin disampaikan 

kepada para penonton sehingga pesan yang berhubungan dengan produk 

dan merek itu sendiri dapat begitu saja diabaikan. Selain itu, 

segmentasinya tidak setajam kabar dan majalah sehingga iklan yang 

ditayangkan di televisi memiliki kemungkinan mejangkau pasar yang 

kurang tepat. 

Meskipun demikian, Sukses atau tidaknya beriklan di televisi tentu bergantung 

pada waktu tayang iklan tersebut. Bukan hanya waktu, tetapi jenis acara seperti sinetron, 

reality show, variety show, talk show, news, music. iklan TV yang dirancang dan 

dilaksanakan secara tepat dapat meningkatkan minat beli konsumen (Suryadi, 2011). 

 

ANALISIS PENGARUH..., RISHA JULISTIA, Ma.-IBS, 2011



19 
 

 Menurut Minarti (2010), terdapat 3 variabel pada metode periklanan media lini 

atas, antara lain:. 

1) Daya Tarik Endorser 

 Menurut Terrence A. Shimp (2003), selebriti merupakan tokoh (aktor, penghibur 

atau atlet) yang dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang 

berbeda dari golongan produk yang didukung. Asosiasi berulang dari suatu merek 

dengan seorang selebriti akhirnya membuat konsumen berpikir bahwa mereka 

memiliki sifat-sifat yang menarik yang serupa dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh 

si selebriti. Lebih umum lagi, para konsumen mungkin menyukai merek hanya 

karena mereka menyukai selebriti yang mendukung produk tersebut (Shimp, 2003). 

 Menurut McCracken dalam Rohani (2010), Celebriti Endorser didefinisikan 

sebagai sosok seorang tokoh yang dikenal baik oleh publik dan memperagakan 

sebagai konsumen dalam iklan. Selebritis yang dimaksud adalah orang-orang yang 

dikenal publik dengan berbagai latar belakangnya, baik dalam dunia hiburan, 

militer, ilmu pengetahuan, olah raga maupun bidang lainnya. 

 Menurut Royan (2005), alasan perusahaan menggunakan syarat-syarat tertentu 

dalam penggunaan selebriti pada iklannya adalah personality merek. Dalam hal ini, 

personality artis mempengaruhi personality merek, pilihan artis yang tepat dapat 

mempengaruhi minat beli konsumen, diharapkan personality sang bintang akan 

melekat pada merek dan diharapkan personality sang bintang menjadi endorser yang 

handal sehingga menarik minat konsumen untuk membeli. 

 Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh produsen untuk memilih artis sebagai 

bintang iklan, seperti penggunaan model VisCAP. Vis adalah Visibility, C adalah 

Credibility, A adalah Attraction dan P adalah Power (Royan, 2005): 

a) Visibility (Pandangan Iklan) 

Pandangan iklan adalah tingkat kepupoleran seseorang, yaitu sejauh mana 

seorang model iklan dikenal oleh publik sebagai calon konsumen untuk 

memperhatikan iklan tersebut. Apabila dihubungkan dengan popularitas, maka 

ditemukan bahwa pandangan iklan banyak berguna apabila obyek yang 

disampaikan adalah kesadaran merek. Tingkat kepopuleran seorang bintang 

idola akan sangat mudah diingat dalam benak konsumen untuk mengingat merek 

tertentu sehingga dapat menumbuhkan apa yang disebut kesadaran merek 

(Royan, 2005). 
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b) Credibility (Kredibilitas iklan) 

Kredibilitas menyangkut tingkat pengetahuan terhadap produk atau keahlian dan 

obyektifitas dari sang selebritis, keahlian merujuk pada pengetahuan si selebritis 

terhadap produk, sedangkan obyektifitas merujuk pada kemampuannya menarik 

rasa percaya diri audience (Shimp, 2003). 

c) Attraction (Daya Tarik Iklan) 

Daya tarik ini dapat dikategorikan dalam dua komponen, yaitu ketertarikan fisik 

bintang idola iklan dan daya tarik kesesuaian produk yang diiklankannya. Faktor 

penting variabel ini adalah Likebility dan Similarity. Likebility adalah tingkat 

disukai audience meliputi sifat-sifat kepribadian yang menarik (keahlian 

intelektual, karakteristik gaya hidup, dan kecakapan tertentu), dan dapat 

dipercaya dari bintang idola iklan. Sedangkan similarity yaitu tingkat kesamaan 

dengan seseorang yang diingkan pengguna produk yang lebih berfokus pada 

target pasar yaitu bagaimana konsumen berpersepsi bahwa bintang idola mereka 

menggunakan produk yang diiklankan bintang idola tersebut (Royan, 2005).  

d) Power (Kekuatan Iklan) 

Kekuatan Iklan adalah kekuasaan bintang idola yang dapat menimbulkan 

pengaruh tertentu. Karakteristik kekuatan ini adalah ketika seorang bintang idola 

iklan mampu menimbulkan kekaguman pada diri orang lain sehingga 

mempengaruhi orang lain untuk mencontoh atau meniru perilakunya 

(Sukmawati dan Suyono, 2005). 

 

2) Daya Tarik Cerita Iklan 

 Menurut Lamb, Hair, McDaniel (2001), daya tarik cerita iklan merupakan alasan 

bagi seseorang untuk membeli suatu produk. Mengambangkan ide menjadi sebuah 

cerita iklan yang menarik merupakan tanggung jawab agen pembuat iklan. Tampilan 

cerita iklan umumnya memainkan emosi pelanggan, seperti rasa takut dan rasa 

sayang, atau menyampaikan pada suatu kebutuhan atau keinginan yang dimiliki oleh 

konsumen, seperti kebutuhan untuk kenyamanan dan keinginan untuk berhemat.  

 Sebuah iklan harus mempunyai daya tarik cerita sehingga konsumen tertarik 

untuk memperhatikan, melihat dan memberikan perhatian khusus pada iklan 

tersebut yang kemudian akan dilanjutkan pada tahap pembelian terhadap produk 

tersebut. Daya tarik iklan mempunyai tujuan untuk mempersuasi dan mempengaruhi 
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konsumen, tujuannya bukan membagus-baguskan yang bagus dan melucu-lucukan 

yang lucu. Penggunaan humor yang tak efektif mengakibatkan orang-orang hanya 

ingat pada humornya saja tetapi melupakan pesan pada iklan tersebut (Shimp, 

2003). Daya cerita iklan iklan meliputi beberapa hal antara lain Tema iklan, Ide 

iklan, Jenis iklan dan Citra iklan. 

 

3) Efektivitas Pesan Iklan 

 Menurut Terence A. Shimp (2003), pesan iklan disebut efektif bila ia mencapai 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pengiklan. Dalam hal ini, pesan yang 

disampaikan dalam iklan tersebut mampu mempengaruhi emosi konsumen sehingga 

konsumen mampu memahami maksud dari iklan tersebut. Pesan iklan yang efektif 

harus menyertakan sudut pandang konsumen, artinya para konsumen membeli 

manfaat-manfaat produk, bukan atribut/lambangnya.  

 Menurut Lamb, Hair, Mc Daniel (2000), pesan iklan harus secara cepat menarik 

perhatian pembaca, pemirsa, dan pendengar. Pemasang iklan harus menggunakan 

pesan tersebut untuk mempertahankan minat konsumen, menciptakan keinginan 

bagi suatu produk atau jasa dan akhirnya memotivasi tindakan: suatu pembelian. 

 Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong (2004) pesan iklan yang ideal harus 

memiliki 3 karakteristik:  

a) Meaningful, yaitu menunjukkan manfaat yang membuat konsumen lebih 

menyukai atau lebih tertarik pada produk yang diiklankan. 

b) Distinctive, yaitu memiliki daya tarik yang khas/berbeda dimana iklan harus 

menyatakan apa yang membuat produk mereka lebih baik dari produk-

produk pesaing. 

c) Believable, yakni dapat dipercaya. Yang ketiga ini tidaklah mudah karena 

pada umumnya banyak konsumen yang meragukan kebenaran iklan. 

 

2.1.4.1.2. Media Lini Bawah (Below the Line) 

Menurut Suryadi (2011) adalah segala aktivitas pemasaran atau promosi yang 

dilakukan di tingkat retail/ konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul 

konsumen supaya sadar dengan produk kita. Berbeda dengan above the line, below the 

line memiliki varian media yang lebih luas dan lebih kreatif. Hal ini dikarenakan media-
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media yang tergolong BTL menuntut perhatian lebih banyak dari publik. Jika dalam 

kategori ATL iklan disuguhkan langsung di depan mata melalui TV atau koran, maka 

media lini bawah mata publiklah yang dipancing untuk melihatnya.  

 Media below the line (BTL) memiliki karakteristik khusus yang membedakan 

dirinya dengan media above the line (ATL) yaitu memiliki target audiens yang terbatas 

di mana media atau kegiatannya memberikan audiens kesempatan untuk merasakan, 

menyentuh, atau berinteraksi, bahkan dapat langsung melakukan aksi pembelian 

(Amalia, 2008). 

 Terdapat 3 media lini bawah, yaitu (Santosa, 2009): 

1) Online media 

Pengiklanan yang dilakukan melalui media online dengan menggunakan 

jaringan internet. Online media sendiri dirujuk sebagai ruang maya atau 

informasi super cepat yang memungkinkan transfer informasi secara 

elektronik, merupakan jaringan global dari komputer-komputer yang 

saling terhubungkan dimana satu individu yang terhubung dengan 

jaringan tersebut dapat bercakap-cakap dengan komputer mana pun dari 

ribuan komputer lain seandainya jaringan tersebut juga terhubung dengan 

berbagai jaringan (Lee dan Johnson, 1999). Di era globalisasi ini, 

konsumen lebih suka mencari informasi dari konsumen lainnya sebelum 

membeli produk, maka sebaiknya disertakan juga ruang chat (bercakap-

cakap via online media) pada situs promosi untuk memberikan peluang 

pada pelanggan untuk bertanya dan menerima ulasan secara objektif dari 

mereka yang sudah lebih dulu menggunakan produk tersebut. 

 Menurut Jeffrey Rayport dan Benard Jaworsky (2000), terdapat 7 

kerangka dalam mendesain suatu situs, antara lain: 

a) Context, mengacu pada tampilan dan fungsi suatu situs. 

b) Content, merupakan teks, gambar, suara, dan video yang terdapat di 

dalam suatu situs. 

c) Community, dimana komunikasi antar pengguna situs dapat 

dilakukan. 

d) Communication, memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara 

administrator situs dengan pengguna situs tersebut. 
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e) Connection, memungkinkan terhubungnya suatu situs dengan situs-

siuts lainnya. 

f) Commerce, memungkinkan terjadinya suatu transaksi jual-beli dalam 

suatu situs. 

g) Customization, memungkinkan suatu pengguna situs untuk 

mempersonalisasikan atau mengatur sendiri tampilan halaman pada 

akun miliknya.  

2) Seluler 

Seperti halnya online media, ponsel atau telepon seluler juga merupakan 

piranti komunikasi yang memiliki perkembangan yang mengagumkan, 

dan tidak mengenal kelas ekonomi. Seluler lantas dimanfaatkan oleh para 

pemasar untuk mempromosikan produknya melalui SMS (short message 

service) atau pesan singkat. Para pemasar harus seakurat mungkin 

memprediksi bahwa penerima pesan ialah orang yang tepat dengan 

bahasa yang tepat di waktu yang tepat. Jika tidak, maka promosi dapat 

saja menjadi sia-sia. 

3) Event 

Menurut Suryadi (2011), event yang dimaksud dalam kategori media 

promosi ialah suatu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemilik brand sehingga terjalinnya interaksi antara pelanggan dengan 

produk dalam suatu aktivitas tertentu. Ragam aktivitas event antara lain 

entertainment event dalam bentuk pertunjukkan musik, nonton bareng, 

pentas seni, dan teatrikal. Disamping itu, bentuk event lain yang sering 

dimanfaatkan pemasar untuk mempromosikan produknya ialah sport 

event, exibition, seminar/convention event, perlombaan, dll. Pemilihan 

bentuk event tentu saja sangan dipengaruhi oleh sejauh mana relevansi 

event terhadap segmen pasar mereka. 

 Menurut Kenneth E. Clow dan Donald Baack (2007), event 

marketing memiliki kemiripan dengan sponsorship marketing, perbedaan 

besar diantara keduanya adalah apabila sponsorship marketing 

mengikutsertakan seseorang, group, atau tim, event marketing terjadi 

ketika suatu perusahaan mendukung suatu event secara spesifik. Event 

marketing berhubungan dekat dengan gaya hidup pemasaran. Keduanya 
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sering memasukkan pengaturan booth ataupun display dan memiliki 

beberapa tipe kehadiran fisik pada suatu acara. 

 Frank Jefkins (1997), event sponsorship, atau seringkali dikenal 

dengan nama event marketing dan promotional licensing, memiliki 

kemampuan dalam menciptakan sebuah hubungan-hubungan yang 

langsung dengan konsumennya. Dampak dari aktivitas komunikasi 

pemasaran seperti ini akan menimbulkan sebuah ingatan jangka panjang 

dalam benak konsumen terhadap sebuah merek produk.  

 Manfaat penyelenggaraan atau pelaksanaan event sponsorship 

adalah bahwa dana sponsor yang telah dikeluarkan dengan sendirinya 

kembali ke perusahaan dalam jumlah yang berlipat ganda baik secara 

angsung maupun tidak langsung (Jefkins, 1997). 

 Adapun alasan-alasan penyelenggaraan event sponsorship adalah 

sebagai berikut (Jefkins, 1997): 

a) Untuk melancarkan suatu kampanye periklanan melalui publikasi 

nama serta produk-produk perusahaan yang seluas-luasnya oleh media 

massa yang meliputi event yang disponsorinya. 

b) Untuk mendukung strategi atau kebijakan pemasaran suatu produk. 

c) Untuk memperlihatkan niat baik perusahaan guna melaksanakan 

tanggung jawab sosialnya. 

 Menurut Fary M. Farghob melalui Minarti (2010), ada enam 

peranan yang dimainkan oleh event sponsorship yaitu menciptakan 

awareness yang tinggi, meningkatkan pengetahuan konsumen akan 

produk, membangun loyalitas konsumen, meningkatkan frekuensi 

penggunaan, menyebabkan konsumen mencoba produk (induce trial), dan 

menstimulasi pembelian. 

 Menurut Asnia (2010), kekuatan yang menakjubkan dari event 

sendiri adalah emosi konsumen yang ditimbulkannya. Adanya kesamaan 

perasaan, adanya sentuhan emosional, adanya situasi dan kondisi yang 

diciptakan dalam sebuah event seringkali menjadi sebuah nilai yang pada 

akhirnya menciptakan keterhubungan antara konsumen dengan merek 

sebuah produk. Membangun persepsi konsumen yang ikut merasa 

menjadi bagian dari sebuah merek sehingga pengalaman personal seorang 
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konsumen dengan sebuah merek akan berimbas pada kekuatan word of 

mouth sebagai bentuk loyalitas yang menjadi ledakan energi pemasaran 

yang sangat besar dalam mempengaruhi benak konsumen. Sungguh cara 

yang sangat kuat untuk menciptakan chemistry antara konsumen dengan 

merek. 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa event 

sponsorship memiliki kemampuan dalam menciptakan sebuah hubungan-

hubungan yang langsung dengan konsumennya. Dampak dari aktivitas 

komunikasi pemasaran seperti ini akan menimbulkan sebuah ingatan 

jangka panjang dalam benak konsumen terhadap sebuah merek produk 

(Jefkins, 1997). 

 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Model Penelitian Hasil 

1. Asnia 

Minarti 

(2010) 

Analisis Pengaruh 

Periklanan Above 

The Line dan Below 

The Line terhadap 

Brand Awareness 

dan Brand Equity 

Minuman Berenergi 

Extra Joss di 

Semarang 

Menggunakan 

metode analisis 

data kuantitatif, 

yaitu uji reabilitas 

dan validitas, uji 

penyimpangan 

klasik, uji hipotesis, 

koefisien 

determinasi serta 

analisis regresi 

linear berganda. 

Variable daya tarik endorser 

mempunyai pengaruh positif 

terhadap brand awareness extra 

joss dengan koefisien regresi 

sebesar 0,177. Variabel efektifitas 

pesan mempunyai pengaruh 

positif terhadap brand awareness 

extra joss dengan koefisien 

regresi sebesar 0,321 dan variabel 

event sponsorship mempunyai 

pengaruh positif terhadap brand 

awareness extra joss dengan 

koefisien regresi sebesar 0,429. 

Sedangkan variabel brand 
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awareness mempunyai pengaruh 

positif terhadap brand equity 

extra joss dengan koefisien 

regresi sebesar 0,622. 

2. Fery 

Adhi 

Setyaw

an 

(2010) 

Analisis Pengaruh 

Brand Awareness, 

Brand Associations, 

Perceived Quality 

dan Brand Loyalty 

terhadap Minat Beli 

Telepon Seluler 

Nokia 

Menggunakan 

metode analisis 

data kuantitatif, 

yaitu uji reabilitas 

dan validitas, uji 

penyimpangan 

klasik, uji hipotesis, 

koefisien 

determinasi serta 

analisis regresi 

linear berganda. 

Variabel brand awareness 

berpengaruh positif terhadap 

minat beli telepon seluler nokia 

dengan koefisien regresi sebesar 

0,325. Variabel asosiasi merek 

berpengaruh positif terhadap 

minat beli telepon seluler nokia 

dengan koefisien regresi sebesar 

0,256. Variabel persepsi kualitas 

berpengaruh positif terhadap 

minat beli telepon seluler nokia 

dengan koefisien regresi sebesar 

0,247. Variabel brand loyalty 

berpengaruh positif terhadap 

brand equity. 
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2.3. Rerangka Penelitian 

 Berdasarkan tinjauan pustaka, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran 

penelitian seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini: 

Gambar 2.2 
Rerangka Penelitian 

 
Sumber: Konsep yang dikembangkan, 2011 

  

Model penelitian yang disajikan pada gambar 2.2 menyatakan variabel daya tarik 

endorser iklan televisi (X1), variabel daya tarik cerita iklan media televisi (X2), variabel 

efektivitas pesan iklan media televisi (X3), variabel efektivitas pesan iklan media pers 

(X4), variabel efektivitas pesan iklan media radio (X5),  variabel efektivitas pesan iklan 

media luar ruang (X6) dalam dimensi ATL dan variabel event sponsorship (X7), variabel 

media online media (X8) dalam dimensi BTL merupakan variabel independen sedangkan 

brand awareness (Y1) dan minat beli konsumen (Y2) merupakan variabel dependen 

dalam penelitian ini. 

ANALISIS PENGARUH..., RISHA JULISTIA, Ma.-IBS, 2011



28 
 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan suatu proporsi atau anggapan yang mungkin benar, dan 

sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan 

ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. 

Hipotesis berperan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dan membantu 

membuat rancangan kesimpulan, adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitaian ini 

adalah:. 

a) Ho : Variabel daya tarik endorser iklan media  televisi   tidak berpengaruh   

          secara signifikan terhadap  brand awareness minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel daya tarik endorser iklan media televisi berpengaruh secara 

 signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

b) Ho : Variabel   daya tarik cerita iklan   media televise   tidak berpengaruh  

   secara signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

Ha :  Variabel   daya   tarik   cerita  iklan    media   televisi    berpengaruh    

   secara signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

c) Ho : Variabel  efektivitas pesan  iklan  media televisi   tidak  berpengaruh   

 secara signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel  efektivitas pesan iklan  media televisi  berpengaruh  secara  

 signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

d) Ho : Variabel efektivitas pesan iklan media pers tidak berpengaruh secara  

          signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel efektivitas pesan iklan media pers berpengaruh secara

  signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

e) Ho : Variabel   efektivitas  pesan   iklan   media  radio  tidak  berpengaruh    

          secara signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel  efektivitas  pesan  iklan  media  radio  berpengaruh  secara  

         signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

f) Ho : Variabel efektivitas pesan iklan media luar ruang  tidak  berpengaruh  

          secara signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel efektivitas  pesan media luar ruang berpengaruh secara 

   signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 
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g) Ho : Variabel   event  sponsorship   tidak   berpengaruh  secara  signifikan  

          terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel  event sponsorship  berpengaruh secara signifikan terhadap  

   brand awareness minuman merek Teaz. 

h) Ho : Variabel  online media tidak perpengaruh secara signifikan terhadap   

 brand awareness minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel   online  media   berpengaruh   secara   signifikan  terhadap   

 brand awareness minuman merek Teaz. 

i) Ho : Variabel   brand   awareness   tidak   berpengaruh  secara  signifikan  

 terhadap minat beli konsumen minuman merek Teaz. 

Ha :  Variabel   brand awareness  berpengaruh secara signifikan terhadap  

 minat beli minuman merek Teaz. 
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Bab III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu karakteristik ataupun fungsi 

(Malhotra, 2004). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari media komunikasi above the line dan below the line terhadap brand awareness dan 

minat beli minuman merek Teaz. 

 Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Cross Sectional, yaitu 

desain penelitian yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya 

dilakukan satu kali (Malhotra, 2004), atau tepatnya Single Cross Sectional, dimana 

kegiatan pengumpulan data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif, 

yang akan meneliti secara umum tentang pengaruh dari media komunikasi above the line 

dan below the line terhadap brand awareness dan minat beli minuman merek Teaz. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan masalah 

penelitian (Malhotra, 2004). Populasi pada penelitian ini yakni audiens berusia di atas 15 

tahun yang pernah melihat iklan above the line (televisi, cetak/pers, radio, media luar 

ruang) dan below the line (event, online media) namun belum pernah membeli minuman 

merek Teaz. 

. 

3.2.1. Sampel Unit 

 Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh dari dari dari 

media komunikasi above the line dan below the line terhadap brand awareness dan 

minat beli minuman merek Teaz, maka sampel unit yang digunakan pada penelitian ini 

adalah audiens berusia di atas 15 tahun yang pernah melihat iklan above the line 

(televisi, cetak/pers, radio, media luar ruang) dan below the line (event, online media) 

namun belum pernah membeli minuman merek Teaz dan berdomisili di Jakarta. 
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3.2.2. Ukuran Sampel 

 Untuk ukuran sampel, dengan jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti 

banyaknya jumlah audiens media komunikasi above the line dan below the line namun 

belum pernah membeli produk minuman merek Teaz di daerah Jakarta. Maka dari itu 

penentuan jumlah sampel dengan populasi tidak diketahui (Bhattacharya, 1997): 

 

n = p x q x [ Za/2/d]2 

 

Keterangan : 

 n = Jumlah sampel minimum 

  p = Probabilitas responden memiliki sifat-sifat populasi(karena populasi  

               tidak diketahui maka dianggap 0,5 agar hasil kali (p x q) merupakan  

         nilai terbesar) 

 q = 1-p (probabilitas responden yang tidak mewakili populasi) 

 d = Toleransi kesalahan (error) = 10% 

 a = Tingkat signifikansi (5%) 

 Za/2 = Nilai distribusi normal untuk tingkat ketelitian a/2 = 1,96 

Perhitungan: 

 n = 0,5 x 0,5 x [ 1,96/0,1]2 

 n = 96,04 

Jadi jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96,04 yang dibulatkan 

menjadi 100 responden. 

 

3.2.3. Metode Pengambilan Sampel 

 Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode non 

probability sampling, yaitu setiap responden yang memenuhi kriteria populasi tidak 

memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Malhotra, 

2004). Pendekatan yang digunakan dari teknik non probability sampling untuk penelitian 

ini adalah pendekatan judgemental sampling di mana elemen populasi dipilih 

berdasarkan pertimbangan peneliti. Yang mana peneliti, menggunakan pertimbangan 

atau keahliannya memilih elemen-elemen untuk dimasukkan dalam sampel karena dia 

percaya bahwa mereka mewakili kepentingan populasi atau sebaliknya. 
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 Alasan digunakannya pendekatan judgemental sampling adalah adanya kriteria-

kriteria tertentu yang menjadi pertimbangan penulis dalam menentukan responden yaitu: 

1) Responden kuisioner berusia diatas 15 tahun 

2) Responden kuisioner pernah melihat atau mengetahui iklan above the line 

minuman merek Teaz melalui media televisi, cetak/pers, radio dan media 

luar ruang. 

3) Responden kuisioner pernah melihat atau mengetahui iklan below the line 

minuman merek Teaz melalui event dan online media. 

4) Responden belum pernah membeli produk minuman Teaz sebelumnya. 

5) Apabila responden belum pernah melihat salah satu atau beberapa media 

iklan dari minuman merek Teaz maka penulis memberikan alat bantu 

dengan cara menunjukkan media-media komunikasi tersebut di hadapan 

responden.  

 

3.3. Definisi Operasional 

Sementara definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan 

kepada suatu variabel dengan memberi arti atau menspesifikkan kegiatan atau 

membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut 

(Sugiyono, 2001). 

Definisi operasional variabel penelitian ini kemudian diuraikan menjadi 

Indikator Empiris (IE) yang meliputi: 

 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator Penelitian 

Variabel Definisi Operasional Media Definisi Operasional Indikator Pertanyaan 

Above 

The Line 

(Media 

Lini 

Atas) 

aktivitas promosi yang 

biasanya dilakukan oleh 

manajemen pusat sebagai 

upaya membentuk citra 

merek yang diinginkan. 

Sifat ATL merupakan 

media ‘tak langsung’ yang 

mengenai audiens karena 

sifatnya yang terbatas pada 

Televisi Daya Tarik 

Endorser 

sosok seorang tokoh 

yang dikenal baik oleh 

publik dan 

memperagakan sebagai 

konsumen dalam iklan. 

Selebritis yang 

dimaksud adalah 

orang-orang yang 

dikenal publik dengan 

1. Visibility  

2. Credibility  

3. Attraction 

4. Power 

1. Karakter bintang iklan TV 

minuman merek Teaz 

dapat membuat audiens 

tertarik untuk melihatnya 

2. Bintang iklan TV 

minuman merek Teaz 

mempunyai kemampuan 

dalam menyampaikan 

pesan 
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penerimaan audiens (Jaiz, 

2009). 

berbagai latar 

belakangnya, baik 

dalam dunia hiburan, 

militer, ilmu 

pengetahuan, olah raga 

maupun bidang 

lainnya. (McCracken 

dalam Rohani, 2010) 

3. Karakter bintang iklan TV 

minuman merek Teaz 

menarik perhatian audiens 

4. Bintang iklan minuman 

merek Teaz mempunyai 

kemampuan untuk 

mempengaruhi audiens 

agar ikut mengonsumsi 

produk yang diiklankan 

Daya Tarik 

Cerita 

Merupakan sebuah 

daya yang membuat 

konsumen tertarik 

untuk memperhatikan, 

melihat dan 

memberikan perhatian 

khusus pada iklan 

tersebut yang 

kemudian akan 

dilanjutkan pada tahap 

pembelian terhadap 

produk tersebut. 

(Shimp, 2003) 

1. Tema Iklan  

2. Ide Iklan  

3. Jenis Iklan  

4. Citra Iklan  

1. Tema iklan "Berani Ga 

Lo!?" pada iklan TV 

minuman merek Teaz 

telah sesuai dengan 

karakter produknya 

2. Ide iklan TV minuman 

merek Teaz menarik 

perhatian audiens 

3. Iklan TV minuman merek 

Teaz mengemas gambar, 

suara, dan gerak sehingga 

menjadi lebih menarik 

4. Citra iklan TV minuman 

merek Teaz memiliki citra 

positif dimata audiens 

Efektifitas 

Pesan 

pesan yang digunakan 

oleh pemasang iklan 

untuk mempertahankan 

minat konsumen, 

menciptakan keinginan 

bagi suatu produk atau 

jasa dan akhirnya 

memotivasi tindakan: 

suatu pembelian. 

(Lamb, Hair, Mc 

Daniel, 2000) 

1. Meaningful 

2. Distinctive 

3. Believable 

1. Pesan iklan TV "Berani 

Ga Lo!?" minuman merek 

Teaz membuat audiens 

tertantang untuk 

mencobanya 

2. Keceriaan iklan TV 

minuman merek Teaz 

memberikan daya tarik 

yang berbeda 

3. Iklan TV minuman merek 

Teaz meyakinkan audiens 

akan kesegaran produknya 
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Pers Efektifitas 

Pesan 

 1. Meaningful 

2. Distinctive 

3. Believable 

1. Pesan iklan cetak "Berani 

Ga Lo!?" minuman merek 

Teaz membuat pembaca 

tertantang untuk 

mencobanya 

2. Iklan cetak minuman 

merek Teaz terkesan 

menyegarkan 

3. Iklan cetak minuman 

merek Teaz menimbulkan 

rasa dahaga pembaca 

Radio Efektifitas 

Pesan 

 1. Meaningful 

2. Distinctive 

3. Believable 

1. Tantangan quiz radio 

"Berani Ga Lo!?" 

minuman merek Teaz 

membuat pendengar 

tertantang untuk 

berpartisipasi 

2. Iklan radio minuman 

merek Teaz selalu 

memberi tantangan bagi 

pendengarnya 

3. Iklan radio Teaz 

meyakinkan bahwa Teaz 

merupakan produk 

minuman yang cocok 

untuk orang yang 

menyukai tantangan 

  Media 

Luar 

Ruang 

Efektifitas 

Pesan 

media yang 

memelopori kegiatan 

promosi sebelum 

media berbasis 

teknologi muncul. Dari 

hari ke hari media luar 

ruang semakin 

beragam dari mulai 

poster, spanduk, stiker, 

billboard, dan gambar-

gambar yang terletak di 

1. Meaningful 

2. Distinctive 

3. Believable 

1. Pesan iklan billboard 

"Berani Ga Lo!?" 

minuman merek Teaz 

membuat pembaca 

tertantang untuk 

mencobanya 

2. Billboard minuman merek 

Teaz eye-catching 

3. Iklan billboard minuman 

merek Teaz meyakinkan 

audiens akan kesegaran 
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beberapa transportasi 

umum. 

(Suryadi, 2011) 

produknya 

Below 

The Line 

(Media 

Lini 

Bawah) 

Segala aktivitas pemasaran 

atau promosi yang 

dilakukan di tingkat retail/ 

konsumen dengan salah 

satu tujuannya adalah 

merangkul konsumen 

supaya aware dengan 

produk kita (Suryadi, 

2011) 

Event Suatu rangkaian 

kegiatan yang 

diselenggarakan oleh 

pemilik brand sehingga 

terjalinnya interaksi 

antara pelanggan 

dengan produk dalam 

suatu aktivitas tertentu 

(Suryadi, 2011) 

 1. SPG/SPB event TeazUout

dapat menciptakan suasana

yang menyenangkan agar

audiens tertarik untuk

mengikuti tantangannya 

2. Event TeazUout

mendorong audiens untuk

mencoba produknya

melalui tantangan yang

diberikan 

3.  Pembagian sample

minuman merek Teaz pada

event TeazUout membuka

peluang kepada audiens

untuk mencoba produknya 

Internet Pengiklanan yang 

dilakukan melalui 

media online dengan 

menggunakan jaringan 

internet. Internet 

sendiri dirujuk sebagai 

ruang maya atau 

informasi super cepat 

yang memungkinkan 

transfer informasi 

secara elektronik, (Lee 

dan Johnson, 1999) 

1. Context 

2. Content 

3. Community 

4. Communic

ation  

5. Connection  

6. Commerce 

7. Customizat

ion  

1. Desain website minuman 

merek Teaz menarik 

audiens untuk melihatnya 

2. Website minuman merek 

Teaz memiliki isi yang 

menarik audiens untuk 

menelusuri website lebih 

lanjut 

3. Adanya website, FB, dan 

Twitter minuman merek 

Teaz memungkinkan 

terbentuknya komunitas 

konsumen Teaz 

4. Admin website, FB dan 

Twitter minuman merek 

Teaz sigap dalam 

melayani pengunjung sites 

5. Terdapat link (jaringan) 

penghubung antara 

website-FB-Twitter 

minuman merek Teaz 
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yang jelas 

6. Desain websites minuman 

merek Teaz memudahkan 

pengunjung website 

mencari info produk yang 

ingin ia ketahui 

Brand 

Awarene

ss 

(Kesadar

an 

Merek) 

Kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat 

kembali bahwa suatu 

merek merupakan bagian 

dari kategori produk 

tertentu. (Aaker, 1997) 

   1.  Anda mengenal Teaz  

sebagai sebuah merek 

minuman iced tea 

2.  Merek Teaz memiliki cirri 

khas tertentu yang 

membuat audiens mudah 

mengingatnya 

3.  Ketika anda mendengar 

kalimat "Berani Ga Lo!?" 

anda akan teringat dengan 

minuman merek Teaz 

Willingn

ess to 

buy 

(Minat 

Beli) 

Suatu bentuk kognitif yang 

berupa rencana konsumen 

untuk membeli merek 

tertentu selama jangka 

waktu tertentu; yang 

biasanya diukur untuk 3 

bulan yang akan datang. 

(Laroche dan Howard, 

1980) 

   1.   Setelah melihat iklan 

minuman merek Teaz 

anda berminat 

membelinya 

2. Anda berencana membeli 

minuman merek Teaz 

dalam kurun waktu ≤ 3 

bulan yang akan datang 

3. Keinginan anda untuk 

mengonsumsi minuman 

merek Teaz timbul karena 

Teaz anda yakini dapat 

memuaskan rasa dahaga 

anda 

4. Keinginan anda untuk 

mengonsumsi minuman 

merek Teaz timbul karena 

anda merasa tertantang 

untuk mencobanya 
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3.4. Jenis dan Sumber Data 

 Pada penelitian ini mempergunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1) Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang 

menjadi sasaran penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui penyebaran 

kuisioner. Adapun kuesioner ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 

a) Memuat profil responden yang terdiri jenis kelamin, domisili, usia, 

penghasilan per bulan/uang saku, pekerjaan. 

b) Mengukur brand awareness dan minat beli dengan 36 butir 

pertanyaan. 

Sebelum memberikan kuisioner kepada calon responden, peneliti akan 

melakukan screening dengan menanyakan apakah (1) responden pernah 

melihat iklan minuman Teaz sebelumnya melalui media komunikasi above 

the line maupun below the line, (2) membeli produk minuman teaz 

sebelumnya. Jika jawaban (1) adalah Ya dan (2) adalah tidak maka 

responden akan diberikan kuisioner tersebut untuk diisi. 

2) Data sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang 

telah ada. Penelitian ini menggunakan beberapa jenis data sekunder untuk 

membantu penajaman permasalahan dan penyusunan hipotesis, yaitu: 

a) Jurnal-jurnal ilmiah 

b) Buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan dan bidang 

penelitian. 

c) Data internal Teaz. 

 

3.5. Teknik Pengolahan Data 

 Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode 

analisis data. Alat bantu analisis yang digunakan adalah program aplikasi statistik yaitu 

software SPSS (Statistics for Products and Services Solution) for windows version 16. 

Sebelum mengadakan analisis data dilakukan juga pengujian data untuk menjaga agar 

data yanag diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa uji dan analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji validitas 

dan reabilitas dari kuisioner yang akan dijadikan alat ukur. Jumlah sampel yang 

diperlukan untuk menguji instrumen antara 15 hingga 30 responden (Malhotra, 2004). 

 

3.5.1.1. Uji Validitas  

 Validitas adalah kemampuan dari instrumen pengukuran untuk mengukur apa 

yang harus diukur (Aaker, Kumar, dan Day, 2004). Dalam penelitian ini, instrumen 

penelitian diharapkan dapat mengukur variabel daya tarik endorser televisi, daya tarik 

cerita televisi, efektivitas pesan televisi, efektifitas pesan cetak/pers, efektifitas pesan 

radio, event, efektifitas pesan media luar ruang, internet, brand awareness, dan minat 

beli. 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisa faktor pada hasil pre-

test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO), Measures of Sampling Adequacy, 

Bartlett's Test of Sphericity, Anti-image Matrices, dan Factor Loading of Component 

Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut akan dijelaskan pada tabel 3.2: 

 
Tabel 3.2 Pengukuran Validitas pada Analisis Faktor 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1 Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO), merupakan sebuah 
indeks yang digunakan untuk menguji 
kecocokan model analisis (Malhotra, 
2004) 

Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 
mengindikasikan bahwa analisis faktor telah 
memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 
0,5 mengindikasikan analisis faktor tidak 
memadai. 

2 Bartlett’s Test of Sphericity, merupakan uji 
statistik yang digunakan untuk menguji 
hipotesis bahwa variabel-variabel tidak 
berkorelasi dengan populasi. Dengan kata 
lain mengindikasikan bahwa matriks 
korelasi adalah matriks identitas, yang 
mengiindikasikan bahwa variabel-variabel 
dalam faktor analisis bersifat related (r = 
1) atau unrelated (r = 0). 

Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang 
dari 0,05 menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara variabel, dan merupakan 
nilai yang diharapkan. 

3 Anti Image Matrices, untuk memprediksi 
apakah suatu variabel memiliki kesalahan 
terhadap variabel lain. 

Memperhatikan nilai Measure of Sampling 
Adequacy (MSA) pada diagonal anti image 
correlation. Nilai MSA berkisar antara 0 
sampai dengan 1, dengan kriteria:  
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 Nilai MSA sama dengan 1 menandakan 
bahwa variabel dapat diprediksi tanpa 
kesalahan oleh variabel lain. 

 Nilai MSA lebih dari 0,50 menandakan 
bahwa variabel masih dapat diprediksi dan 
dapat dianalisis lebih lanjut. 

 Nilai MSA kurang dari 0,50 menandakan 
variabel tidak dapat diprediksi dan tidak 
dapat dianalisis lebih lanjut. Perlu 
dikatakan pengulangan perhitungan 
analisis faktor dengan mengeluarkan 
indicator yang memiliki nilai MSA kurang 
dari 0,50. 

4 Factor Loading of Component Matrix 
adalah besarnya korelasi suatu indikator 
dengan faktor yang terbentuk. Tujuannya 
untuk menentukan validitas setiap 
indikator 

Kriteria validitas suatu indikator dikatakan 
valid membentuk suatu faktor jika memiliki 
factor loading sebesar 0,50 (Malhotra, 2004) 

               Sumber: Malhotra, 2004 

 

3.5.1.2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas mengacu kepada sejauh mana suatu alat ukur mampu memberikan 

hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran berulang kali (Malhotra, 2004). 

 Untuk menentukan reliabilitas setiap variabel digunakan Cronbach Alpha. 

Koefisien reabilitas Cronbach Alpha berkisar antara 0 hingga 1, koefisien reabilitas 

sebesar kurang dari 0.6 mengindikasikan reliabilitas kurang memuaskan (Malhotra, 

2004). 

 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian multivariate sebenarnya sangat kompleks 

karena harus dilakukan pada sebuah variabel secara bersama-sama. Namun, uji ini dapat 

juga dilakukan secara individual jika tiap variabel memenuhi asumsi normalitas, maka 

secara bersama-sama (multivariate) variabel-variabel tersebut dianggap memenuhi 

asumsi normalitas (Ghozali, 2001). 
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 Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji scatterplot yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data 

akan dibandingkan dengan garis diagonalnya. Jika distribusi data adalah normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya 

(Ghozali, 2001). 

 

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas merupakan bentuk pengujian asumsi dalam analisa regresi 

berganda. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus 

terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi 

antara variabel independen. Untuk melihat gejala multikolinearitas dapat dilihat dari 

hasil Collinearity Stastistic. Jika nilai korelasi antara dua variabel independent yang 

melebihi 0,8 maka model regresi diindikasikan ada multikolinearitas (Gujarati, 2003).  

 Hasil variance inflation factor (VIF) yang lebih besar dari 10 menunjukkan 

adanya gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 

menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas (Gujati, 2003). 

 

3.5.2.3. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

 Uji heterokedastisitas dilakukan dengan cara melihat plot (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah dipresiksi dan sumbu X adalah residual 

(Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2001). 

 

3.5.2.4. Uji Autokorelasi 

 Pengujian autokorelasi diperlukan untuk mengetahui adanya korelasi antara 

error dengan error periode sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh 

terjadi. Nilai autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson atau dengan melakukan 
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uji Lagrange Multiplier (LM Test). Namun permasalahan autokorelasi hanya relevan 

digunakan jika data yang dipakai adalah data time series sedangkan untuk data cross-

section tidak harus dilakukan (Jakaria, 2005). Pada penelitian ini uji autokorelasi tidak 

dilakukan karena data yang digunakan pada penelitian ini termasuk data cross-section 

dan hal ini tidak akan mempengaruhi hasil uji regresi berganda.  

 

3.6. Teknik Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen (X1,X2,X3....Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing0masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Yı = αı + βıXı + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7+ β8X8+ eı……...(1) 

Y2=  α2 + β9X9 + e2……………………………………………………………..(2) 

Keterangan: 

Y1      = Variabel dependen 

Y2      = Variabel dependen 

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9  = Variabel independen 

α      = Konstanta (nilai Y apabila X1,X2,....Xn = 0) 

β1, β2, β3, β4    = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun 

        penurunan) 

 

3.6.1. Analisis Koefisien Determinasi (R square) 

 Dalam model regresi R square digunakan untuk mengukur seberapa jauh  

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2001). 

Secara umum R square untuk data yang bersifat cross section nilainya relatif rendah, 

karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk 

data time series biasanya mempunyai R square yang tinggi (Ghozali, 2001). Untuk 

multiple regression nilai R square yang diamati adalah adjusted R square, tidak seperti R 
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square, dikarenakan nilai adjusted R square dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model regresi (Ghozali, 2001). 

 

3.7. Teknik Pengujian Hipotesis 

 Dalam penelitian ini alat bantu analisis yang penulis gunakan adalah program 

aplikasi statistik yaitu software SPSS (Statistics for Products and Services Solution) for 

windows version 16. Berikut ini penjabaran metode-metode yang digunakan: 

 

3.7.1. Uji F 

 Menurut Dwi Priyanto (2008), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen ( , ,….  secara keseluruhan berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen (Y). Pengujian ini menggunakan distribusi F yaitu 

membandingkan antara F hitung dan F tabel (Sunyoto,2009) atau untuk mengetahui 

apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. 

 

3.7.2. Uji T 

 Menurut Dwi Priyanto (2008), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi variabel independen ( , ,….  secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (Y). Untuk mengetahui kebenaran hipotesa 

digunakan kriteria bila   0.05 maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada 

pengaruh antara variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar  

= 5%. Begitu pula sebaliknya bila   0.05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak 

artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar  = 5%. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Profil Perusahaan 

  PT ABC President Indonesia berdiri pada bulan September 1991 sebagai bentuk 

kerjasama antara PT ABC Central Food dari Indonesia dan Uni-President Enterprises 

Corporation dari Taiwan. 

 Merek ABC telah cukup lama dikenal luas masyarakat Indonesia sebagai produk 

berkualitas tinggi dan merupakan salah satu pemimpin pasar makanan dan minuman di 

Indonesia. Merek ABC menyediakan berbagai kategori produk untuk konsumsi rumah 

tangga, dan berkeinginan untuk terus memperluas bidang usahanya ke jenis-jenis 

makanan dan minuman lainnya. 

 Uni-President Enterprises Corporation memiliki sejarah panjang sebagai 

produsen tepung terigu sejak lebih dari 40 tahun lalu. Saat ini perusahaan tersebut telah 

menjadi perusahaan makanan dan minuman terbesar di Taiwan. Bidang usahanya telah 

merambah ke berbagai produk makanan jadi, minyak goreng, minuman, produk-produk 

berbahan susu, makanan sehat, makanan beku, dan sebagainya. Selain dalam bidang 

produksi makanan dan minuman, Uni-President Enterprises Corporation juga terjun 

dalam bidang ritel dengan memiliki beberapa jaringan toko, pasar swalayan dan 

convenience store. Perusahaan ini terus melakukan pertumbuhan dan diversifikasi 

usahanya ke bidang distribusi, keuangan, asuransi, dan konstruksi. 

 Paduan antara perusahaan yang ahli dalam membuat saus dan perusahaan yang 

ahli dalam pembuatan tepung mampu menciptakan mi siap saji dengan rasa yang enak. 

PT ABC President Indonesia kini dikenal sebagai salah satu produsen mi terbaik di 

Indonesia. Mi ABC menjadi pemimpin pasar dalam kategori mi rasa pedas. 

 PT ABC President Indonesia memiliki visi untuk menjadi salah satu pemimpin 

pasar makanan dan minuman di Indonesia. Dengan pengalaman yang luas dan 

pengetahuan mengenai pasar lokal, ABC Central Food dan Uni-President Enterprises 

Corporation telah menetapkan strategi untuk hanya memproduksi makanan yang 

berkualitas. Hal ini sesuai dengan reputasi ABC group dan mendayagunakan hasil 

penelitian dan pengembangan serta pusat inovasi makanan yang dimiliki Uni-President 

Enterprises Corporation di Taiwan. 
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 PT ABC President Indonesia memiliki pabrik seluas 7 hektar yang berlokasi di 

Karawang, Jawa Barat. Pada awal masa berdirinya, perusahaan hanya memproduksi 

beberapa ratus ribu karton mi. Sejalan dengan tantangan pasar, PT ABC President 

Indonesia mengembangkan usahanya di industri minuman teh siap saji. Pada bulan 

September 2005, PT ABC President Indonesia meluncurkan produk Nű Green Tea. 

Produk ini merupakan pelopor minuman teh hijau siap saji dalam kemasan botol PET di 

Indonesia. Selain konsep produk Nű Green Tea yang inovatif, perusahaan menggunakan 

teknologi terkini yaitu PET Aseptic Filling Technology, yang menjamin rasa dan aroma 

yang unggul. Saat ini Nű Green Tea adalah pemimpin pasar pada kategori Ready-to-

Drink Green Tea. PT ABC President Indonesia akan terus melakukan inovasi untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

 

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

4.1.2.1. Visi PT ABC President 

Menjadi cita rasa pilihan terkini untuk hidup yang lebih bermakna. Citra rasa 

terkini yang dimaksud adalah Enak, Berkualitas, Sehat, Inovatif, dan Trendi 

 

4.1.2.2. Misi PT ABC President 

1) Merek 

Agar konsumen dapat merasakan produk makanan dan minuman yang 

berkualitas, yang mampu memberikan kegunaan optimal dari segi 

pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. 

2) Masyarakat  

Agar dapat menjadi tempat kerja bagi orang-orang yang memiliki hasrat 

untuk mencapai peningkatan kesuksesan baik secara individual maupun 

secara organisasional. 

3) Pemegang Saham 

Agar mampu memaksimalkan nilai-nilai saham dan dapat menjadi 

perusahaan yang diterima dengan baik di kalangan masyarakat. 
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4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Profil Responden 

4.2.1.1. Jenis Kelamin 

Gambar 4.2 Jenis Kelamin Responden 
 

 

 

 

 

 

  

           

            Sumber: data kuisioner diolah 

 Jumlah responden pria adalah 46 responden (46%), dan responden wanita dengan 

jumlah sebesar 54 responden (54%). Hal Ini dapat dilihat dari gambar 4.2. 

 

4.2.1.2. Domisili 

Gambar 4.3 Domisili 

 

                Sumber: data kuisioner diolah 

 Dari gambar 4.3 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden yang berdomisili 

di Jakarta Utara adalah sebanyak 20 responden (20%), 20 responden (20%) berdomisili 

di Jakarta Selatan, 20 responden (20%) berdomisili di Jakarta Timur, 20 responden 

(20%) berdomisili di Jakarta Barat, dan 20 responden (20%) yang tersisa berdomisili di 

Jakarta Pusat. 
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4.2.1.3. Usia 

Gambar 4.4 Usia  

 

            Sumber: data kuisioner diolah 

 Penulis mengelompokkan skala usia responden menjadi 3 kelompok yakni skala 

15-25 tahun, 26-35tahun, dan lebih dari 35 tahun. Dilihat dari gambar 4.4 mayoritas dari 

responden merupakan kelompok usia 15-25 tahun dengan jumlah sebesar 93 responden 

(93%) yang kemudian diikuti oleh kelompok usia 26-35 tahun dengan jumlah sebesar 6 

responden (6%), peringkat ketiga diduduki oleh kelompok usia lebih dari 35 tahun 

dengan jumlah sebesar 1 responden (1%). 

 

4.2.1.4. Penghasilan per Bulan / Uang Saku 

Gambar 4.5 Penghasilan per Bulan/ Uang Saku 

 

                Sumber: data kuisioner diolah 

 Penulis mengelompokkan skala penghasilan per bulan/uang saku menjadi 3 

kelompok yakni skala kurang dari Rp 1.000.000, Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000, dan lebih 

dari Rp 5.000.000. dilihat dari gambar 4.5 mayoritas dari responden merupakan 

kelompok responden yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 1.000.000 dengan 

jumlah sebesar 52 responden (52%) yang kemudian diikuti oleh kelompok 

berpenghasilan Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 dengan jumlah sebesar 42 responden 
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responden diberi kebebasan dalam kuisioner untuk memilih lebih dari satu media iklan 

minuman merek Teaz yang ia ketahui. Dapat dilihat dari gambar 4.7 mayoritas 

responden mengetahui minuman merek Teaz melalui media televisi (44%), disusul oleh 

media luar ruang (billboard) sebesar 19%, lalu disusul lagi oleh media pers/cetak dan 

online media masing-masing sebesar 12%, sisanya diikuti oleh event sebesar 7% dan 

radio sebesar 6% responden. 

 

 

4.2.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Pre-test 

Uji validitaas dan reabilitas ini dilakukan terhadap 30 responden. 

 

4.2.2.1. Uji Validitas Pre-test 

 Berdasarkan perhitungan hasil pre-test, maka variabel dapat dinyatakan valid 

apabila memiliki nilai Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) dan 

factor loading diatas 0,5 (Maholtra, 2004). Hasil pengujian validitas pre-test penelitian 

ini akan digambarkan dalam tabel 4.1  berikut ini: 

 

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Validitas Pre-test 

Dimensi Variabel KMO Indikator Factor 

Loading 

Kesimpulan

A
bo

ve
 th

e 
L

in
e 

Daya Tarik 

Endorser 

Televisi 

0.779 

Visibility 0.784 Valid 

Credibility 0.751 Valid 

Attraction 0.920 Valid 

Power 0.872 Valid 

Daya Tarik 

Cerita 

Televisi 

0.713 

Tema iklan 0.696 Valid 

Ide iklan 0.855 Valid 

Jenis iklan 0.871 Valid 

Cerita iklan 0.861 Valid 

Efektivitas 

Pesan 

Televisi 

0.644 

Meaningful 0.717 Valid 

Distinctive 0.863 Valid 

Believable 0.844 Valid 

Efektivitas 0.652 Meaningful 0.821 Valid 
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Pesan Cetak 

/ Pers 

Distinctive 0.882 Valid 

Believable 0.768 Valid 

Efektivitas 

Pesan Radio 
0.781 

Meaningful 0.964 Valid 

Distinctive 0.965 Valid 

Believable 0.962 Valid 

Efektivitas 

Pesan 

Media Luar 

Ruang 

0.622 

Meaningful 0.876 Valid 

Distinctive 0.681 Valid 

Believable 0.860 Valid 

      

B
el

ow
 th

e 
L

in
e 

Event 0.591 

SPG / SPB 0.846 Valid 

Ide acara 0.904 Valid 

Pembagian sampling 0.683 Valid 

Online 

media 
0.819 

Context 0.763 Valid 

Content 0.881 Valid 

Community 0.849 Valid 

Communication 0.851 Valid 

Connection 0.753 Valid 

Customization 0.861 Valid 

      

 
Brand 

Awareness 
0.696 

Mengenal 0.828 Valid 

Ciri khas 0.810 Valid 

Tagline 0.840 Valid 

      

 Minat beli 0.742 

Pengaruh iklan 0.909 Valid 

Pembelian ≤ 3 bulan 0.770 Valid 

Keyakinan 0.820 Valid 

Tertantang 0.862 Valid 

                 Sumber: data kuisioner diolah 

 Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.1, terlihat bahwa seluruh indikator 

dalam dimensi above the line, below the line, brand awareness, dan minat beli memiliki 

nilai KMO Measure of Sampling Adequacy (MSA) dan component matrix factor 
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loadings yang lebih besar dari 0.5. sehingga secara keseluruhan untuk pengujian 

validitas variabel penelitian: daya tarik endorser televisi, daya tarik cerita televisi, 

efektivitas pesan televisi, efektivitas pesan pers, efektivitas pesan radio, efektivitas pesan 

media luar ruang , event, online media, brand awareness dan minat beli dapat dinyatakan 

valid.  

 

4.2.2.2. Uji Reliabilitas Pre-test 

 Suatu variabel pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila nilai koefisien 

reliabilitas Cronbach Alpha berkisar antara 0 hingga 1. Reliabilitas kurang dari 0.6 

adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan diatas 0.8 adalah baik (Malhotra, 

2004). 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Reliabilitas Pre-test 

Dimensi Variabel 
Jumlah 

Pertanyaan 

Cronbach's 

Alpha 
Kesimpulan 

A
bo

ve
 th

e 
li

ne
 

Daya tarik endorser televisi 4 0.854 Reliabel 

Daya tarik cerita televise 4 0.831 Reliabel 

Efektivitas pesan televise 3 0.719 Reliabel 

Efektivitas pesan pers 3 0.764 Reliabel 

Efektivitas pesan radio 3 0.961 Reliabel 

Efektivitas pesan media luar ruang 3 0.734 Reliabel 

B
el

ow
 

th
e 

li
ne

 Event 3 0.746 Reliabel 

Online media 6 0.904 Reliabel 

 Brand awareness 3 0.745 Reliabel 

 Minat beli 4 0.859 Reliabel 

                 Sumber: data kuisioner diolah 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.2, dapat terlihat seluruh variabel 

penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0.6, yang artinya bahwa jawaban 

responden terhadap pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-

masing variabel adalah konsisten dan dapat dihandalkan (reliable). 

 

4.2.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Keseluruhan 

Uji validitas dan reabilitas ini dilakukan terhadap 100 responden. 
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4.2.3.1. Uji Validitas Data Keseluruhan 

 Berdasarkan perhitungan hasil pre-test, maka variabel dapat dinyatakan valid 

apabila memiliki nilai Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) dan 

factor loading diatas 0,5 (Maholtra, 2004). Hasil pengujian validitas data keseluruhan 

penelitian ini akan digambarkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas Above the Line Data Keseluruhan 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

Daya Tarik 

Endorser 

Televisi 

0.817 

Visibility 0.862 Valid 

Credibility 0.832 Valid 

Attraction 0.910 Valid 

Power 0.884 Valid 

Daya Tarik 

Cerita Televisi 
0.762 

Tema iklan 0.767 Valid 

Ide iklan 0.885 Valid 

Jenis iklan 0.899 Valid 

Cerita iklan 0.890 Valid 

Efektivitas Pesan 

Televisi 
0.707 

Meaningful 0.826 Valid 

Distinctive 0.866 Valid 

Believable 0.848 Valid 

Efektivitas Pesan 

Cetak / Pers 
0.730 

Meaningful 0.868 Valid 

Distinctive 0.910 Valid 

Believable 0.893 Valid 

Efektivitas Pesan 

Radio 
0.761 

Meaningful 0.930 Valid 

Distinctive 0.940 Valid 

Believable 0.924 Valid 

Efektivitas Pesan 

Media Luar 

Ruang 

0.705 

Meaningful 0.876 Valid 

Distinctive 0.822 Valid 

Believable 0.859 Valid 

                         Sumber: data kuisioner diolah 

 Dari hasil tabel 4.3 dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan untuk hasil KMO Measure of Sampling Adequacy (MSA) di kelima 

variabel dimensi above the line masing-masing sebesar Daya tarik endorser televisi 

(0.817), Daya tarik cerita televisi (0.762), Efektivitas pesan televisi (0.707), Efektivitas 
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pesan cetak/pers (0.730), Efektivitas pesan radio (0.761), dan efektivitas pesan media 

luar ruang (0.705), menunjukkan bahwa analisis faktor ini dapat diproses lebih lanjut. 

 Selanjutnya variabel daya tarik endorser televisi, daya tarik cerita televisi, 

efektivitas pesan televisi, efektivitas pesan pers, dan efektivitas pesan radio dilihat dari 

component matrix factor loadings lebih besar dari 0.5 dinyatakan valid. Dari indikator 

pertanyaan variabel Daya tarik endorser televisi yakni visibility, credibility, attraction, 

power masing-masing sebesar 0.862, 0.832, 0.910, 0.884. dari indikator pertanyaan 

variabel daya tarik cerita televisi yakni tema iklan, ide iklan, jenis iklan, cerita iklan 

masing-masing sebesar 0.767, 0.885, 0.899, 0.890. Dari indikator pertanyaan variabel 

efektivitas pesan televisi yakni meaningful, distinctive, believable masing masing sebesar  

0.826, 0.866, 0.848. Dari indikator pertanyaan variabel Efektivitas pesan cetak/pers 

yakni meaningful, distinctive, believable masing masing sebesar 0.868, 0.910, 0.893 . 

Lalu dari indikator pertanyaan variabel Efektivitas pesan radio yakni meaningful, 

distinctive, believable masing masing sebesar 0.930, 0.940, dan 0.924. Dan dari indikator 

pertanyaan variabel efektivitas pesan media luar ruang yakni meaningful, distinctive, 

believable masing-masing sebesar 0.876, 0.822, 0.859. Sehingga secara keseluruhan 

dimensi above the line dinyatakan valid. 

 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas Below the Line Data Keseluruhan 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

Event 0.682 

SPG / SPB 0.885 Valid 

Ide acara 0.916 Valid 

Pembagian sampling 0.811 Valid 

Online media 0.894 

Context 0.825 Valid 

Content 0.844 Valid 

Community 0.859 Valid 

Communication 0.892 Valid 

Connection 0.825 Valid 

Customization 0.818 Valid 

                 Sumber: data kuisioner diolah 

 Dari hasil tabel 4.4 dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan untuk hasil KMO Measure of Sampling Adequacy (MSA) di ketiga 
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variabel dimensi above the line masing-masing sebesar event (0.682), dan online media 

(0.894), menunjukkan bahwa analisis faktor ini dapat diproses lebih lanjut. 

 Selanjutnya variabel event, efektivitas pesan media luar ruang, online media 

dilihat dari component matrix factor loadings lebih besar dari 0.5 dinyatakan valid. Dari 

indikator pertanyaan variabel event yakni masing-masing sebesar 0.885, 0.916, 0.811. 

Lalu dari indikator pertanyaan variabel Online media yakni context, content, community, 

communication, connection, customization masing-masing sebesar 0.825, 0.844, 0.859, 

0.892, 0.825, 0.818. Sehingga secara keseluruhan dimensi below the line dinyatakan 

valid. 

 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Validitas Brand Awareness Data Keseluruhan 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

Brand 

Awareness 
0.674 

Mengenal 0.878 Valid 

Ciri khas 0.868 Valid 

Tagline 0.769 Valid 

                  Sumber: data kuisioner diolah 

 Berdasarkan hasil analisis validitas tabel 4.5 nilai KMO pada variabel brand 

awareness, sebesar 0.674 yang mengindikasi bahwa analisis faktor telah memadai karena 

0.674 > 0.5. Hasil uji validitas pada tabel 4.5 menjelaskan bahwa indikator pertanyaan 

mengenal memiliki nilai analisis faktor sebesar 0.878 > 0.5 dapat dinyatakan valid, ciri 

khas memiliki nilai analisis faktor sebesar 0.868 > 0.5 dapat dinyatakan valid, dan 

tagline memiliki nilai analisis faktor sebesar 0.769 > 0.5 dapat dinyatakan valid. 

Sehingga secara keseluruhan variabel brand Awareness dinyatakan valid. 

 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas Minat beli Data Keseluruhan 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

Minat beli 0.815 

Pengaruh iklan 0.938 Valid 

Pembelian ≤ 3 bulan 0.865 Valid 

Keyakinan 0.879 Valid 

Tertantang 0.858 Valid 

                   Sumber: data kuisioner diolah 
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 Berdasarkan hasil analisis validitas tabel 4.6 nilai KMO pada variabel minat 

beli, sebesar 0.815yang mengindikasi bahwa analisis faktor telah memadai karena 0.815 

> 0.5. Hasil uji validitas pada tabel 4.6 menjelaskan bahwa indikator pertanyaan 

pengaruh iklan memiliki nilai analisis faktor 0.938 > 0.5 dapat dinyatakan valid, 

pembelian ≤ 3 bulan memiliki nilai analisis faktor sebesar 0.865 > 0.5 dapat dinyatakan 

valid, keyakinan memiliki nilai analisis faktor sebesar 0.879 > 0.5 dapat dinyatakan 

valid, dan tertantang memiliki nilai analisis faktor sebesar 0.858 > 0.5 dapat dinyatakan 

valid. Sehingga secara keseluruhan variabel minat beli dinyatakan valid. 

 

4.2.3.2. Uji Reliabilitas Data Keseluruhan 

 Suatu variabel pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila nilai koefisien 

reliabilitas Cronbach Alpha berkisar antara 0 hingga 1. Reliabilitas kurang dari 0.6 

adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan diatas 0.8 adalah baik (Malhotra, 

2004). 

 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Reliabilitas Data Keseluruhan 

Dimensi Variabel 
Jumlah 

Pertanyaan 

Cronbach's 

Alpha 
Kesimpulan 

A
bo

ve
 th

e 
li

ne
 

Daya tarik endorser televise 4 0.896 Reliabel 

Daya tarik cerita televise 4 0.880 Reliabel 

Efektivitas pesan televise 3 0.801 Reliabel 

Efektivitas pesan pers 3 0.867 Reliabel 

Efektivitas pesan radio 3 0.923 Reliabel 

Efektivitas pesan media luar ruang 3 0.811 Reliabel 

B
el

ow
 

th
e 

li
ne

 Event 3 0.835 Reliabel 

Online media 6 0.918 Reliabel 

 Brand awareness 3 0.782 Reliabel 

 Minat beli 4 0.907 Reliabel 

                 Sumber: data kuisioner diolah 

 Berdasarkan hasil pada tabel 4.7, dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan untuk hasil koefisien Cronbach's Alpha di kesepuluh 

variabel masing-masing sebesar daya tarik endorser televisi (0.896), daya tarik cerita 
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televisi (0.880), efektivitas pesan televisi (0.801), efektivitas pesan pers (0.867), 

efektivitas pesan radio (0.923), efektivitas pesan media luar ruang (0.811), event (0.835), 

online media (0.918), brand awareness (0.782) dan minat beli (0.907). 

 Dengan demikian, dapat terlihat seluruh variabel penelitian memiliki nilai 

Cronbach's Alpha > 0.6, yang artinya bahwa jawaban responden terhadap pernyataan-

pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten 

dan dapat dihandalkan (reliable). 

 

4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

 Setelah seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel serta sebelum dilakukan 

analisis regresi berganda, model penelitian terlebih dahulu harus memenuhi beberapa uji 

asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam skripsi ini meliputi uji 

normalitas, uji heterokedastisitas dan multikolinearitas. 

 Merujuk dari rerangka penelitian pada gambar 2.2, maka model persamaan 

regresi terbagi menjadi 2, yaitu: 

1) Persamaan Regresi Pertama 

Persamaan regresi pertama ini menggambarkan pengaruh antara variabel dalam 

dimensi above the line dan dimensi below the line terhadap brand awareness 

produk minuman merek Teaz, yaitu: 

 

Yı = αı + βıXı + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7+ β8X8+ eı……...(1) 

 

2) Persamaan Regresi Kedua 

Persamaan regresi kedua ini menggambarkan pengaruh antara variabel brand 

awareness terhadap minat beli produk minuman merek Teaz, yaitu: 

 

Y2=  α2 + β9X9 + e2……………………………………………………………..(2) 

Adapun tiap-tiap persamaan regresi akan dilakukan uji asumsi klasik sebagai 

berikut: 
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4.2.4.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel 

dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. 

Penelitian ini menggunakan Normal P-P Plot untuk menguji normalitas data, dimana jika 

titik-tidik data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya searah mengikuti 

garis diagonal maka data dapat dikatakan normal (Ghozali, 2001). 

 

1) Uji Normalitas Persamaan Regresi 1 

Gambar 4.8 Normalitas Persamaan Regresi 1 

 
                     Sumber: data kuisioner diolah 

 Pada uji normalitas data dengan normal P-P Plot yang ditunjukkan dalam 

gambar 4.8, dapat disimpulkan bahwa data pada variabel penelitian ini telah memenuhi 

asumsi normalitas sehingga layak digunakan karena titik-titik data menyebar disekitar 

garis diagonal dan penyebarannya searah mengikuti garis diagonal. 

 

2) Uji Normalitas Persamaan Regresi 2 

Gambar 4.9 Normalitas Pesamaan Regresi 2 

 
               Sumber: data kuisioner diolah 
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 Pada uji normalitas data dengan normal P-P Plot yang ditunjukkan dalam 

gambar 4.9, dapat disimpulkan bahwa data pada variabel penelitian ini telah memenuhi 

asumsi normalitas sehingga layak digunakan karena titik-titik data menyebar disekitar 

garis diagonal dan penyebarannya searah mengikuti garis diagonal. 

 

4.2.4.2. Uji Heterokedastisitas 

 Untuk mengetahui apakah terjadi heterokedastisitas dalam kedua model regresi, 

digunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID). Jika ada pola yang tidak jelas serta titik menyebar diatas dan di bawah angka 

0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas, dan sebaliknya. 

 
1) Uji Heterokedastisitas Persamaan Regresi 1 

Gambar 4.10 Heterokedastisitas Persamaan Regresi 1 

 
          Sumber: data kuisioner diolah 

 Berdasarkan gambar 4.10, dapat dilihat adanya pola yang tidak jelas serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang pertama, sehingga model 

regresi ini layak dipakai. 
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2) Uji Heterokedastisitas Persamaan Regresi 2 

Gambar 4.11 Heterokedastisitas Persamaan Regresi 2 

 
       Sumber: data kuisioner diolah 

 Berdasarkan gambar 4.11, dapat dilihat adanya pola yang tidak jelas serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang pertama, sehingga model 

regresi ini layak dipakai. 

 

4.2.4.3. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikoleniaritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas (Ghozali 2001). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel 

bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah 

variabel yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas sama dengan nol. Dengan 

demikian, model regresi 2 tidak diuji karena hanya menggunakan satu buah variabel 

bebas yaitu brand awareness. 

 Untuk melihat gejala multikolinearitas dapat dilihat dari hasil Collinearity 

Statistic. Hasil VIF yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala 

multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak 

adanya gejala multikolinearitas. Di bawah ini merupakan hasil dari pengujian 

multikolinearitas (Gujarati, 2003). 
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Tabel 4.8 Hasil Pengujian Multikolinearitas Persamaan Regresi 1 

Dimensi Variabel VIF 

A
bo

ve
 th

e 
L

in
e 

Daya tarik endorser televisi 3.993 

Daya tarik cerita televisi  5.026 

Efektivitas pesan televisi 3.736 

Efektivitas pesan cetak/pers 3.753 

Efektivitas pesan radio 2.617 

Efektivitas pesan media luar ruang 4.658 

B
el

ow
 

th
e 

L
in

e Event 2.734 

Online media 2.774 

Dependen variabel: Brand Awareness 

            Sumber: data kuisioner diolah 

 Berdasarkan tabel 4.8, terlihat bahwa variabel daya tarik endorser (VIF 3.993 < 

10), daya tarik cerita televisi (VIF 5.026 < 10) , efektivitas pesan televisi (VIF 3.736 < 

10), efektivitas pesan pers (VIF 3.753 < 10), efektivitas pesan radio (VIF 2.617 < 10), 

efektivitas pesan media luar ruang (VIF 4.658 < 10), event (VIF 2.734 < 10), online 

media (VIF 2.774 < 10). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolinearitas dari variabel dimensi above the line dan below the line terhadap brand 

awareness.  

 

4.2.5. Analisa Regresi Linear Berganda 

4.2.5.1. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

 Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2001). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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1) Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) Persamaan Regresi 1 

Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi Persamaan Regresi 1 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .828a .685 .657 .69872 

a. Predictors: (Constant), daya tarik endorser televisi, daya tarik cerita televisi, 

efektivitas pesan televisi, efektivitas pesan pers, efektivitas pesan radio, efektivitas 

pesan media luar ruang, event, online media. 

       Sumber: data kuisioner diolah 

 Dari tabel 4.9 terlihat tampilan output SPSS model summary besarnya Adjusted 

R square model persamaan regresi 1 adalah 0.685. hasil ini berarti kedelapan variabel 

independen yakni daya tarik endorser televisi, daya tarik cerita televisi, efektivitas pesan 

televisi, efektivitas pesan pers, efektivitas pesan radio, efektivitas pesan media luar 

ruang, event, dan online media mampu menjelaskan 68.5% variasi yang terjadi dalam 

variabel brand awareness, sedangkan variasi sisanya (100% - 68.5% = 31.5%) dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak ada dalam model persamaan regresi 1 ini. 

 

2) Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) Persamaan Regresi 2 

Tabel 4.10 Hasil Koefisien Determinasi Persamaan Regresi 2 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .750a .562 .557 .83985 

a. Predictors: (Constant), brand awareness  

          Sumber: data kuisioner diolah 
 Dari tabel 4.10 terlihat tampilan output SPSS model summary besarnya Adjusted 

R square model persamaan regresi 2 adalah 0.562. hasil ini berarti variabel independen 

brand awareness mampu menjelaskan 56.2% variasi yang terjadi dalam variabel minat 

beli, sedangkan variasi sisanya (100% - 56.2% = 43.8%) dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak ada dalam model persamaan regresi 2 ini. 
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4.2.6. Pengujian Hipotesis 

 Setelah seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel dan telah memenuhi 

beberapa persyaratan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

heterokedastisitas dan multikolinearitas. Merujuk dari kerangka penelitian pada gambar 

2.2, maka model persamaan regresi terbagi menjadi 2, yaitu: 

1) Persamaan Regresi Pertama 

Persamaan regresi pertama ini menggambarkan pengaruh antara variabel dalam 

dimensi above the line dan dimensi below the line terhadap brand awareness produk 

minuman merek Teaz, yaitu: 

 

Yı = αı + βıXı + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7+ β8X8+ eı……...(1) 

 

2) Persamaan Regresi Kedua 

Persamaan regresi kedua ini menggambarkan pengaruh antara variabel brand 

awareness terhadap minat beli produk minuman merek Teaz, yaitu: 

 

Y2=  α2 + β9X9 + e2……………………………………………………………..(2) 

Adapun tiap-tiap persamaan regresi akan dilakukan pengujian hipotesis sebagai 

berikut: 

 

 

4.2.6.1. Uji F 

 Untuk mengetahui pengaruh variabel daya tarik endorser televisi, daya tarik 

cerita televisi, efektivitas pesan televisi, efektivitas pesan pers, efektivitas pesan radio, 

event, efektivitas pesan media luar ruang, dan online media secara keseluruhan terhadap 

brand awareness maka digunakan uji F pada tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Hasil Uji F Persamaan Regresi 1 

ANOVA 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 96.684 8 12.086 24.755 .000a

Residual 44.427 91 .488   

Total 141.111 99    

a. Predictors: (Constant), daya tarik endorser televisi, daya tarik cerita televisi, efektivitas pesan 

televisi, efektivitas pesan pers, efektivitas pesan radio, efektivitas pesan media luar ruang, event, 

online media. 

b. Dependent Variabel: brand awareness 
    

                Sumber: data kuisioner diolah 
 Berdasarkan tabel 4.11, diperoleh Fhitung sebesar 24.755 dan diperoleh Ftabel 

sebesar 2.112. hal ini mempunyai arti Fhitung > Ftabel dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.000. Karena probabilitas signifikansi adalah kurang dari 0.05 dan Fhitung > Ftabel maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel daya tarik endorser televisi, daya tarik cerita televisi, 

efektivitas pesan televisi, efektivitas pesan pers, efektivitas pesan radio, efektivitas pesan 

media luar ruang, event, dan online media secara keseluruhan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel brand awareness.  

 Dalam kasus ini, karena model persamaan regresi 2 hanya menggunakan satu 

buah variabel independen, maka uji F tidak dapat dilakukan. 

 

 

4.2.6.2. Uji T Persamaan Regresi 1 

 Untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel daya tarik endorser televisi, daya 

tarik cerita televisi, efektivitas pesan televisi, efektivitas pesan pers, efektivitas pesan 

radio, event, efektivitas pesan media luar ruang, dan online media secara individu 

terhadap brand awareness (persamaan regresi 1), maka digunakan uji t pada tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Hasil Uji T Persamaan Regresi 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. Kesimpulan B Std. Error Beta 

1 (Constant) .447 .345  1.296 .198  

Daya tarik endorser TV -.305 .128 -.280 -2.383 .019  Berpengaruh signifikan 

Daya tarik cerita TV .530 .132 .528 4.003 .000  Berpengaruh signifikan 

Efektivitas pesan TV -.009 .119 -.009 -.076 .940  Tidak berpengaruh signifikan

Efektivitas pesan 
pers/cetak 

-.020 .117 -.020 -.173 .863  Tidak berpengaruh signifikan

Efektivitas pesan radio .234 .097 .231 2.424 .017  Berpengaruh signifikan 

Efektivitas media luar 
ruang 

.263 .138 .241 1.902 .060  Tidak berpengaruh signifikan

Event .243 .106 .223 2.290 .024  Berpengaruh signifikan 

Online media -.017 .106 -.016 -.160 .873  Tidak berpengaruh signifikan

a. Dependent Variabel: Brand awareness     
                 Sumber: data kuisioner diolah 

1) Daya tarik endorser televisi terhadap brand awareness 

   Ho : Variabel  daya  tarik  endorser  iklan  media  televisi  tidak  berpengaruh  secara  

     signifikan terhadap  brand awareness minuman merek Teaz. 

     Ha : Variabel daya tarik endorser iklan media televisi  berpengaruh secara  signifikan  

            terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

 Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. sebesar 0.019. 

untuk mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria jika p ≤ 0.05 maka Ho 

ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya jika p ≥ 0.05 maka Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

dependen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0.019 dan kurang dari 0.05 (0.000 ≤ 0.05), maka 

Ho ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa daya tarik endorser iklan media televisi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand awareness. 
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2) Daya tarik cerita televisi terhadap brand awareness 

Ho : Variabel   daya   tarik  cerita  iklan  media   televisi  tidak   berpengaruh   secara   

  signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel daya tarik cerita iklan media televisi   berpengaruh   secara   signifikan  

   terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

 Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. sebesar 0.000. 

untuk mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria jika p ≤ 0.05 maka Ho 

ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya jika p ≥ 0.05 maka Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

dependen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0.000 dan kurang dari 0.05 (0.000 ≤ 0.05), maka 

Ho ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa daya tarik cerita iklan media televisi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand awareness. 

 

3) Efektivitas pesan televisi terhadap brand awareness 

 Ho : Variabel   efektivitas  pesan  iklan   media  televisi   tidak  berpengaruh   secara   

        signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

  Ha : Variabel efektivitas  pesan iklan  media televisi berpengaruh  secara  signifikan  

           terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

 Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. sebesar 0.940. 

untuk mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria jika p ≤ 0.05 maka Ho 

ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya jika p ≥ 0.05 maka Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

dependen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0.940 dan lebih besar dari 0.05 (0.000 ≤ 0.05), 

maka Ho tidak dapat ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa efektivitas pesan iklan 

media televisi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand awareness. 

 Menurut Terence A. Shimp (2000), pesan iklan disebut efektif bila ia mencapai 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pengiklan. Dalam hal ini, pesan yang 

disampaikan dalam iklan tersebut mampu mempengaruhi emosi konsumen sehingga 

konsumen mampu memahami maksud dari iklan tersebut. Pesan iklan yang efektif 
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harus menyertakan sudut pandang konsumen, artinya para konsumen membeli 

manfaat-manfaat produk, bukan atribut/lambangnya.  

 Sedangkan iklan televisi minuman merek Teaz dirasakan tidak memiliki pesan 

efektif yang dimaksud karena iklan minuman merek Teaz lebih terfokus pada daya 

tarik cerita, tidak menyertakan sudut pandang konsumen dan tidak menggambarkan 

suatu pesan yang merujuk pada manfaat produknya namun lebih menonjolkan 

atribut/lambangnya dengan tagline andalannya yaitu "berani ga lo!?". 

4) Efektivitas pesan pers/cetak terhadap brand awareness 

Ho : Variabel    efektivitas   pesan    iklan  media  pers    tidak    berpengaruh   secara    

   signifikan  terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel  efektivitas pesan  iklan  media  pers  berpengaruh  secara  signifikan   

   terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

 Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. sebesar 0.863. 

untuk mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria jika p ≤ 0.05 maka Ho 

ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya jika p ≥ 0.05 maka Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

dependen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0.863 dan lebih besar dari 0.05 (0.000 ≤ 0.05), 

maka Ho tidak dapat ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa efektivitas pesan media 

pers/cetak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand awareness. 

 Menurut Terence A. Shimp (2000), pesan iklan disebut efektif bila ia mencapai 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pengiklan. Dalam hal ini, pesan yang 

disampaikan dalam iklan tersebut mampu mempengaruhi emosi konsumen sehingga 

konsumen mampu memahami maksud dari iklan tersebut. Pesan iklan yang efektif 

harus menyertakan sudut pandang konsumen, artinya para konsumen membeli 

manfaat-manfaat produk, bukan atribut/lambangnya.  

 iklan pers/cetak minuman merek Teaz juga dirasakan kurang efektif karena tidak 

mewakili sudut pandang konsumen dan manfaat produk serta lebih mengarah ke 

atribut/lambangnya, di mana iklan pers/cetak minuman merek Teaz tersebut rata-rata 

hanya menampilkan desain botol minumannya dan tagline andalannya yaitu, "berani 

ga lo!?" 
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5) Efektivitas pesan radio terhadap brand awareness 

Ho : Variabel    efektivitas   pesan   iklan  media  radio    tidak   berpengaruh   secara    

  signifikan  terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel   efektivitas pesan   iklan media radio   berpengaruh  secara  signifikan   

  terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

 Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. sebesar 0.017. 

untuk mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria jika p ≤ 0.05 maka Ho 

ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya jika p ≥ 0.05 maka Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

dependen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0.017 dan kurang dari 0.05 (0.000 ≤ 0.05), maka 

Ho ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa efektivitas pesan media radio memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap brand awareness. 

 Berbeda dengan efektitivitas pesan pada televisi, pers/cetak, dan billboard, iklan 

radio minuman merek teaz berbentuk iklan eclipse (disampaikan oleh penyiar) dan 

berbentuk kuis-kuis yang menarik minat anak muda untuk ikut serta kuis tersebut 

sehingga pesan iklan dirasakan sangat efektif dan menarik kesadaran konsumen akan 

produk minuman merek Teaz. 

 

6) Efektivitas pesan media luar ruang terhadap brand awareness 

Ho : Variabel   efektivitas  pesan  iklan  media luar ruang  tidak  berpengaruh  secara   

  signifikan terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel   efektivitas  pesan  media  luar ruang  berpengaruh   secara  signifikan   

   terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

 Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. sebesar 0.060. 

untuk mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria jika p ≤ 0.05 maka Ho 

ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya jika p ≥ 0.05 maka Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

dependen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0.060 dan lebih besar dari 0.05 (0.000 ≤ 0.05), 

maka Ho tidak dapat ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa efektivitas pesan iklan 
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media luar ruang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand 

awareness. 

 Menurut Terence A. Shimp (2000), pesan iklan disebut efektif bila ia mencapai 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pengiklan. Dalam hal ini, pesan yang 

disampaikan dalam iklan tersebut mampu mempengaruhi emosi konsumen sehingga 

konsumen mampu memahami maksud dari iklan tersebut. Pesan iklan yang efektif 

harus menyertakan sudut pandang konsumen, artinya para konsumen membeli 

manfaat-manfaat produk, bukan atribut/lambangnya.  

 iklan media luar ruang (billboard) minuman merek Teaz dirasakan kurang 

efektif karena tidak mewakili sudut pandang konsumen dan manfaat produk serta 

lebih mengarah ke atribut/lambangnya, di mana iklan media luar ruang minuman 

merek Teaz tersebut rata-rata hanya menampilkan desain botol minumannya dan 

tagline andalannya yaitu, "berani ga lo!?" 

 

7) Event terhadap brand awareness 

Ho : Variabel   event  sponsorship   tidak  berpengaruh   secara   signifikan   terhadap    

   brand awareness minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel  event  sponsorship   berpengaruh  secara  signifikan   terhadap   brand  

   awareness minuman merek Teaz  

 Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. sebesar 0.024. 

untuk mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria jika p ≤ 0.05 maka Ho 

ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya jika p ≥ 0.05 maka Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

dependen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0.024 dan kurang dari 0.05 (0.000 ≤ 0.05), maka 

Ho ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa event sponsorship memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap brand awareness. 
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8) Online media terhadap brand awareness 

Ho : Variabel  online  media   tidak  berpengaruh   secara  signifikan  terhadap brand  

   awareness  minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel   online   media    berpengaruh    secara    signifikan    terhadap   brand   

  awareness minuman merek Teaz. 

 Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12 diperoleh nilai Sig. sebesar 0.873. 

untuk mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria jika p ≤ 0.05 maka Ho 

ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya jika p ≥ 0.05 maka Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

dependen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0.873 dan lebih besar dari 0.05 (0.000 ≤ 0.05), 

maka Ho tidak dapat ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa media online media tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand awareness. 

 Di era globalisasi ini, konsumen lebih suka mencari informasi dari konsumen 

lainnya sebelum membeli produk, maka sebaiknya disertakan juga ruang chat 

(bercakap-cakap via online media) pada situs promosi untuk memberikan peluang 

pada pelanggan untuk bertanya dan menerima ulasan secara objektif dari mereka 

yang sudah lebih dulu menggunakan produk tersebut. Sehingga baru dapat dilakukan 

apabila produk tersebut sudah terlebih dahulu tertanam di benak konsumen. 

Berdasarkan teori tersebut, maka adanya efek online media yang signifikan terhadap 

brand awareness dapat dipertimbangkan.  Namun, karena penulis melakukan 

pendekatan brand recognition, dimana penulis menggunakan alat bantuan untuk 

memperlihatkan situs resmi, facebook, dan twitter minuman merek Teaz kepada 

responden dapat dikatakan merupakan suatu stimuli yang tidak cukup kuat menarik 

perhatian responden saat mengisi kuisioner bagian online media di mana tidak ada 

jaminan responden cukup familiar dengan pertanyaan dalam kuisioner sehingga 

merupakan hal yang wajar apabila dampak media komunikasi online terhadap brand 

awareness tidak dapat dilihat. 
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4.2.6.3. Uji T Persamaan Regresi 2 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji T Persamaan Regresi 2 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .582 .340  1.708 .091

Brand awareness .793 .071 .750 11.210 .000

a. Dependent Variabel: Minat beli    

                Sumber: data kuisioner diolah 
 

Brand awareness terhadap minat beli 

Ho : Variabel brand awareness tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  minat  beli  

         konsumen minuman merek Teaz. 

Ha : Variabel   brand awarenesss   berpengaruh   secara  signifikan  terhadap  minat beli  

         minuman merek Teaz. 

 Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.13 diperoleh nilai Sig. sebesar 0.000. untuk 

mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria jika p ≤ 0.05 maka Ho ditolak dan Ha 

tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen dengan derajat 

keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya jika p ≥ 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak dan 

Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel dependen dengan derajat 

keyakinan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0.000 dan kurang dari 0.05 (0.000 ≤ 0.05), maka Ho 

ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa brand awareness memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat beli. 
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4.2.6.4. Model Persamaan Penelitian Regresi 1 

 Berdasarkan tabel 4.12 dan pembahasannya maka didapatkanlah persamaan 

regresi 1 pada model penelitian ini, yaitu: 

BA    = αı + βıET + β2CT + β3PT + β4PC + β5PR + β6E + β7PB+ β8I+ eı 

BA   =  0.447 - 0.305ET + 0.530CT - 0.009PT - 0.020PC + 0.234PR + 0.243E  

              + 0.263PB - 0.017O + eı 

 Keterangan: 

 BA  : brand awareness 

 a     : konstanta 

 b   : koefisien regresi 

 ET  : daya tarik endorser televisi 

 CT  : daya tarik cerita televisi 

 PT  : efektivitas pesan televisi 

 PC  : efektivitas pesan pers/cetak 

 PR  : efektivitas pesan radio 

 E   : event 

 PB  : efektivitas pesan media luar ruang (billboard) 

 O   : online media 

 e    : standart error 

 Koefisien regresi ET sebesar 0.305 dan bertanda negatif menyatakan bahwa 

variabel daya tarik endorser televisi berbanding terbalik dengan brand awareness. 

Koefisien regresi CT sebesar 0.530 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel 

daya tarik cerita televisi berbanding lurus dengan brand awareness. Koefisien regresi PT 

sebesar 0.009 dan bertanda negatif menyatakan bahwa variabel efektivitas pesan televisi 

berbanding terbalik dengan brand awareness. Koefisien regresi PC sebesar 0.020 dan 

bertanda negatif menyatakan bahwa variabel efektivitas pesan pers/cetak berbanding 

terbalik dengan brand awareness. Koefisien regresi PR sebesar 0.234 dan bertanda 

positif menyatakan bahwa variabel efektivitas pesan radio berbanding lurus dengan 

brand awareness. Koefisien regresi E sebesar 0.243 dan bertanda positif menyatakan 

bahwa variabel event berbanding lurus dengan brand awareness. Koefisien regresi PB 

sebesar 0.263 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel efektivitas pesan 

berbanding lurus dengan brand awareness. Dan koefisien regresi I sebesar 0.017 dan 
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bertanda negatif menyatakan bahwa variabel online media berbanding terbalik dengan 

brand awareness. 

 

4.2.6.5. Model Persamaan Penelitian Regresi 2 

 Berdasarkan tabel 4.13 dan pembahasannya maka didapatkanlah persamaan 

regresi 2 pada model penelitian ini, yaitu: 

WB=  α2 + β9BA + e2 

WB=  0.582 + 0.793BA + e2 

Keterangan: 

WB : minat beli 

 a     : konstanta 

 b   : koefisien regresi 

 BA  : brand awareness 

 e   : standart error 

 Koefisien regresi WB sebesar 0.793 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel brand awareness berbanding lurus dengan minat beli. 

 

 

4.3. Implikasi Manajerial 

 Setelah diperoleh hasil regresi maka penulis dapat menjelaskan fakta-fakta yang 

muncul dari masing-masing model regresi yang diuji.  

 Persamaan regresi yang pertama melihat hubungan antara daya tarik endorser 

televisi, daya tarik cerita televisi, efektivitas pesan televisi, efektivitas pesan pers/cetak, 

efektivitas pesan radio, event, efektivitas pesan media luar ruang, dan online media 

terhadap brand awareness produk minuman merek Teaz. Pada penelitian uji T 

dinyatakan bahwa hanya variabel daya tarik endorser televisi, daya tarik cerita televisi, 

efektivitas pesan radio dan event  yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu brand awareness, sedangkan variabel efektivitas pesan televisi, 

efektivitas pesan pers/cetak, efektivitas pesan media luar ruang, dan online media tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel brand awareness. Hasil yang 

dinyatakan berpengaruh terhadap brand awareness salah satunya adalah daya tarik 

endorser televisi, daya tarik cerita televisi, efektivitas pesan radio dan event.  
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 Daya tarik endorser televisi memainkan peran yang penting dalam menarik 

perhatian pelanggan akan produk yang diiklankan karena sekarang ini banyak konsumen 

yang mudah mengidentifikasi diri dengan para endorser, seringkali dengan memandang 

mereka sebagai pahlawan atas prestasi, kepribadian dan daya tarik fisik mereka (Shrimp, 

2003).  

 Namun, terjadi perbedaan antara teori tersebut dengan hasil penelitian penulis, di 

mana hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pengaruh daya tarik endorser iklan 

televisi berbanding terbalik dengan brand awareness. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tidak menarik seorang endorser dapat membuat audiens 

lebih fokus pada produk yang ditampilkan yaitu minuman Iced Tea merek Teaz. Hal 

tersebut membuat keberadaan minumam Iced Tea merek Teaz lebih mudah ditangkap 

dalam benak audiens.  Karena ketika audiens melihat bahwa endorser yang dipakai oleh 

produsen terlampau menarik atau terkenal di mata audiens membuat perhatian audiens 

lebih tertuju pada endorser. Sehingga menutupi perhatian audiens untuk terfokus pada 

merek produk yang diiklankan. 

 Sehingga bukan merek produklah yang tertanam di benak audiens melainkan 

endorser iklan tersebut. Selain itu, endorser yang terkenal atau memiliki daya tarik yang 

tinggi biasanya telah membintangi beberapa iklan televisi dengan merek dan produk 

yang berbeda-beda. Hal ini membuat audiens tidak dapat mengenali dengan pasti bahwa 

seorang endorser mewakili suatu produk tertentu.  

 Hal ini membuat audiens bingung dan sulit mengingat suatu merek atau produk 

secara jelas, hanya endorser yang membintangi sejumlah iklan tersebut lah yang benar-

benar mereka ingat. Oleh karena itu, disarankan untuk produk  Iced Tea merek Teaz 

untuk selanjutnya memilih endorser yang benar-benar tidak dikenal masyarakat namun 

mempunyai kriteria yang cukup menonjol secara fisik dan mempunyai karakter kuat 

yang benar-benar sesuai dengan produk (ceria, fun, catchy) sehingga dapat mendorong 

rasa penasaran audiens yang nantinya akan mendorong pula brand awareness dan minat 

beli dari audiens iklan media komunikasi minuman merek Teaz. 

 Setelah daya tarik endorser, daya tarik cerita televisi pun ikut mempengaruhi 

brand awareness konsumen akan produk karena tema, ide, jenis dan citra iklan membuat 

konsumen tertarik untuk memperhatikan, melihat dan memberikan perhatian khusus 

pada iklan tersebut (Shrimp, 2003), cerita iklan Teaz yang simple, fresh dan colorful 

sudah cukup menarik di kalangan anak muda, karena itu diharapkan cerita iklan Teaz 
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akan dikemas lebih menarik lagi dari segi ide iklan. Sebaiknya Teaz mengangkat tema 

yang sedang popular di kalangan anak muda ke dalam iklannya, namun tetap sesuai 

dengan karakter produk minuman merek Teaz yang ceria dan fresh sehingga iklan 

tersebut dapat lebih menyita perhatian konsumen untuk aware dengan produk tersebut. 

Sebagai contoh adalah iklan AS Telkomsel dimana dapat menarik perhatian audiensnya 

dengan aransemen lagu dan endorser yang sedang naik daun dan heboh bertemakan retro 

modern pada saat itu, Smash, yang kembali mempupolerkan boyband dalam industri 

musik. Hal ini menyebabkan iklan AS Telkomsel saat itu dapat tertanam dengan mudah 

di dalam benak konsumen. 

 Diantara variabel efektivitas pesan, hanya efektivitas pesan radio yang dapat 

mempengaruhi brand awareness konsumen karena dapat menciptakan keinginan untuk 

membeli konsumen melalui kuis-kuis yang diudarakan melalui radio. iklan Teaz  radio 

yang disajikan dalam bentuk adslips dan sponsor kuis telah berhasil dengan baik 

sehingga disarankan bagi perusahaan untuk tetap menggunakan jenis iklan radio tersebut 

dan apabila biaya memungkinkan mencoba untuk menambah frekuensi kedua iklan 

tersebut terutama iklan jenis adlips. Selain itu, ada baiknya apabila variasi iklan radio 

ditambah dengan dibuatkannya suatu jingle iklan dengan nada ceria dan terkesan 

menyegarkan lalu diudarakan di stasiun-stasiun radio terkenal di kalangan anak muda 

seperti Prambors. 

  Variabel event menciptakan interaksi antara pelanggan dengan produk dalam 

suatu aktivitas tertentu (Didih Suryadi, 2011) lalu dengan pembagian sampling, dan 

hadiah dari tantangan-tantangan kecil dari event minuman merek Teaz penanaman 

kesadaran merek Teaz pada benak konsumen makin mendalam, sehingga akan lebih baik 

apabila event seperti ini diadakan lebih sering dan lebih banyak lagi. Salah satunya 

dengan melakukan pendekatan lebih banyak pada konsumen, siswa-siswi sekolah pada 

khususnya dengan menjadi event sponsorship acara eksternal sekolah atau dengan 

membuat acara kecil dengan partisipasi murid bersertakan pembagian sampling dan 

hadiah melalui kuis dan tantangan dalam permainan seru dan lucu di sela waktu istirahat 

sekolah tersebut. Fokus pada pembuatan event ke sekolah-sekolah sangat ditekankan dan 

dipercaya efektif untuk produk minuman merek Teaz, karena Teaz menargetkan remaja 

sebagai konsumen utama mereka. 

 Persamaan regresi yang kedua melihat hubungan antara brand awareness 

terhadap minat beli produk minuman merek Teaz. Hasil dari persamaan regresi tersebut 
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diketahui bahwa brand awareness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat 

pembelian konsumen produk minuman merek Teaz. Dengan nilai t hitung 11.210, 

disimpulkan bahwa konsumen akan cenderung membeli produk dengan merek yang 

sudah mereka kenal dibandingkan dengan produk yang mereknya masih asing di telinga 

mereka (Kwan, 2001), sehingga akan lebih baik lagi apabila minuman merek Teaz makin 

menggencarkan aksi pengiklanan dan promosinya terhadap konsumen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai penelitian "Analisis 

Pengaruh Periklanan Above The Line dan Below The Line terhadap Brand Awareness dan 

Willingness to Buy Minuman Iced Tea Teaz di Jakarta" maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran 

above the  line variabel daya tarik endorser TV, daya tarik cerita TV, dan 

efektivitas pesan radio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand 

awareness minuman merek Teaz. Sedangkan variabel efektivitas pesan TV, 

efektivitas pesan pers/cetak, dan efektivitas pesan media luar ruang pada 

komunikasi pemasaran above the line tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

2) Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran 

below the line variabel event memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand 

awareness minuman merek Teaz. Sedangkan variabel online media pada 

komunikasi pemasaran below the line tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap brand awareness minuman merek Teaz. 

3) Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa brand awareness 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen minuman 

merek Teaz. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diajukan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1) Pihak perusahaan dapat meningkatkan daya tarik endorser media televisi 

dengan cara menggunakan endorser yang benar-benar tidak dikenal 

masyarakat namun mempunyai kriteria menonjol secara fisik dan mempunyai 

karakter kuat yang benar-benar sesuai dengan produk (ceria, fun, catchy) 

sehingga dapat mendorong rasa penasaran audiens yang nantinya akan 
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mendorong pula brand awareness dan minat beli dari audiens iklan media 

komunikasi minuman merek Teaz. 

2) Pihak perusahaan dapat meningkatkan daya tarik cerita media televisi dengan 

cara mengemas cerita iklan minuman merek Teaz sehingga menjadi lebih 

menarik. Sebaiknya Teaz mengangkat tema yang sedang popular di kalangan 

anak muda ke dalam iklannya, namun tetap sesuai dengan karakter produk 

minuman merek Teaz yang ceria dan fresh sehingga iklan tersebut dapat lebih 

menyita perhatian konsumen untuk aware dengan produk tersebut. Sebagai 

contoh adalah iklan AS Telkomsel dimana dapat menarik perhatian 

audiensnya dengan aransemen lagu dan endorser yang sedang naik daun dan 

heboh bertemakan retro modern pada saat itu, Smash, yang kembali 

mempupolerkan boyband dalam industri musik. Hal ini menyebabkan iklan 

AS Telkomsel saat itu dapat tertanam dengan mudah di dalam benak 

konsumen. 

3) Pihak perusahaan dapat meningkatkan efektifitas pesan media radio dengan 

menambah frekuensi iklan radio yang telah ada, adslips dan sponsor iklan, 

terutama iklan jenis adlips, apabila memungkinkan dari segi biaya. Selain itu, 

ada baikknya apabila minuman merek Teaz menambah variasi iklan radionya 

dengan cara membuat jingle iklan radio bernada ceria dan berkesan 

menyegarkan dan mengudarakannya di stasiun-stasiun radio yang terkenal di 

kalangan anak muda. 

4) Pihak perusahaan dapat meningkatkan event dengan cara melakukan 

pendekatan lebih banyak pada konsumen, siswa-siswi sekolah pada 

khususnya dengan menjadi event sponsorship acara eksternal sekolah atau 

dengan membuat acara kecil dengan partisipasi murid bersertakan pembagian 

sampling dan hadiah melalui kuis dan tantangan dalam permainan seru dan 

lucu di sela waktu istirahat sekolah tersebut. 

5) Pihak perusahaan dapat meningkatkan brand awareness dengan cara 

menambah kegencaran dan frekuensi aktivitas komunikasi pemasaran below 

the line terhadap konsumen yang menjadi target minuman merek Teaz. 

Karena dirasakan media tersebut memiliki hasil penanaman brand awareness 

yang lebih baik yang dapat berlanjut pada publisitas akan produk melalui 

word of mouths dengan cara seefektif dan seefisien mungkin. 
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6) Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat mencoba untuk menggunakan 

variabel loyalitas merek sebagai variabel dependen dengan komunikasi 

pemasaran sebagai variabel independen. Penelitian dengan variabel dependen 

dan independen tersebut dapat dilakukan karena dalam tingkatan dimensi 

ekuitas merek, secara berturut-turut dari tingkatan yang paling rendah adalah 

kesadaran merek (brand awareness), persepsi kualitas merek (brand 

perceived quality), asosiasi merek (brand association), dan loyalitas merek 

(brand loyalty) (Refrinal, 2008) sehingga variabel loyalitas merek mungkin 

untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. 
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Lampiran 1: Kuisioner Penelitian 

KUISIONER PENELITIAN 

 Responden yang terhormat, dalam rangka penulisan skripsi saya yang berjudul  "Analisis Pengaruh Periklanan 
Above The Line dan Below The Line terhadap Brand Awareness dan Willingness to Buy Minuman Merek Teaz di 
Jakarta".  Saya berharap saudara/i bersedia untuk mengisi kuisioner di bawah ini. Pilihlah salah satu dari kategori jawaban 
yang telah disediakan dengan memberikan tanda (√) pada jawaban yang dianggap tepat. Semua data dan jawaban anda akan 
dijaga kerahasiaannya. Atas perhatian saudara/i, saya ucapkan terima kasih. 

  

A. Identitas Responden 
1. Jenis kelamin:  Laki- Laki  Perempuan 

 
2. Domisili:   Jakarta Utara  Jakarta Selatan  Jakarta Timur  

    Jakarta Barat  Jakarta Pusat  Lainnya .... 
   
 

3. Usia:    15 – 25th        25 – 35th      > 35th 
    

4. Penghasilan per bulan / uang saku 
    < Rp 1.000.000  Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000    >  Rp 5.000.000 
 

5. Pekerjaan 
     Pelajar / Mahasiswa  PNS   Wirausaha  
     Swasta    Profesional  Lainnya…. 
 

6. Pernahkan anda membeli minuman merek Teaz sebelumnya?   Ya  Tidak 
     

7. Anda mengetahui minuman merek Teaz melalui iklan jenis apa saja? (boleh lebih dari 1) 
 Televisi    Pers / Cetak   Radio    Billboard 
 Event (booth / display)  Internet (Website / FB / Twitter)    Lainnya…. 
 

B. Variabel Penelitian 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan menuliskan angka diantara skala 1-7 pada kolom jawaban yang tersedia sesuai 
dengan anggapan anda, berdasarkan skala likert berikut ini: 
STS     : Sangat tidak setuju 
SS     : Sangat setuju 
Semakin besar angka yang anda tulis, maka anda semakin setuju dengan pernyataan yang diberikan. Anda boleh 
mengisikan dengan angka desimal, misalnya: 3,2 atau 4,7 dsb. 
 
 

1. Media Lini Atas (Above The Line) 

No Indikator Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

STS (1)         SS (7) 

Iklan Televisi  

1 Karakter bintang iklan TV minuman merek Teaz dapat membuat anda tertarik untuk melihatnya  

2 Bintang iklan TV minuman merek Teaz mempunyai kemampuan dalam menyampaikan pesan  

3 Karakter bintang iklan TV minuman merek Teaz menarik perhatian anda  

4 
Bintang iklan minuman merek Teaz mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi anda agar ikut 
mengonsumsi produk yang diiklankan 
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5 
Tema iklan "Berani Ga Lo!?" pada iklan TV minuman merek Teaz telah sesuai dengan karakter 
produknya 

 

6 Ide iklan TV minuman merek Teaz menarik perhatian anda  

7 
Iklan TV minuman merek Teaz mengemas gambar, suara, dan gerak sehingga menjadi lebih 
menarik 

 

8 Citra iklan TV minuman merek Teaz memiliki citra positif dimata anda  

9 
Pesan iklan TV "Berani Ga Lo!?" minuman merek Teaz membuat anda tertantang untuk 
mencobanya 

 

10 Keceriaan iklan TV minuman merek Teaz memberikan daya tarik yang berbeda  

11 Iklan TV minuman merek Teaz meyakinkan anda akan kesegaran produknya  

Iklan Pers / Cetak  

12 
Pesan iklan cetak "Berani Ga Lo!?" minuman merek Teaz membuat pembaca tertantang untuk 
mencobanya 

 

13 Iklan cetak minuman merek Teaz terkesan menyegarkan  

14 
Iklan cetak minuman merek Teaz meyakinkan anda bahwa Teaz dapat memuaskan rasa dahaga 
pembaca 

 

Iklan Radio  

15 
Tantangan quiz radio "Berani Ga Lo!?" minuman merek Teaz membuat pendengar tertantang untuk 
berpartisipasi 

 

16 Iklan radio minuman merek Teaz selalu memberi tantangan bagi pendengarnya  

17 
Iklan radio Teaz meyakinkan bahwa Teaz merupakan produk minuman yang cocok untuk orang 
yang menyukai tantangan 

 

 
 
2. Media Lini Bawah (Below The Line) 

No Indikator Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

STS (1)         SS (7) 

Event (display / booth)  

1 
SPG/SPB event TeazUout dapat menciptakan suasana yang menyenangkan agar anda tertarik 
untuk mengikuti tantangannya 

 

2 Event TeazUout mendorong anda untuk mencoba produknya melalui tantangan yang diberikan  

3 
Pembagian sample minuman merek Teaz pada event TeazUout membuka peluang kepada anda 
untuk mencoba produknya 

 

Iklan Media Luar Ruang / Billboard  

4 
Pesan iklan billboard "Berani Ga Lo!?" minuman merek Teaz membuat anda tertantang untuk 
mencobanya 

 

5 Iklan billboard minuman merek Teaz eye-catching  

6 Iklan billboard minuman merek Teaz meyakinkan anda akan kesegaran produknya  

Internet (Website / FB / Twitter)  

7 Desain website minuman merek Teaz menarik anda untuk melihatnya  

8 
Website minuman merek Teaz memiliki isi yang menarik anda untuk menelusuri website lebih 
lanjut  
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9 
Adanya website, FB, dan Twitter minuman merek Teaz memungkinkan terbentuknya komunitas 
konsumen Teaz 

 

10 Admin website, FB dan Twitter minuman merek Teaz sigap dalam melayani pengunjung sites  

11 Terdapat link (jaringan) penghubung antara website-FB-Twitter minuman merek Teaz yang jelas  

12 
Desain websites minuman merek Teaz memudahkan pengunjung website mencari info produk 
yang ingin ia ketahui 

 

 
 
3. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

No Indikator Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

STS (1)         SS (7) 

1 Anda mengenal Teaz sebagai sebuah merek minuman iced tea  

2 Merek Teaz memiliki ciri khas tertentu yang membuat anda mudah mengingatnya  

3 
Ketika anda mendengar kalimat "Berani Ga Lo!?" anda akan teringat dengan minuman merek 
Teaz 

 

 
 

4. Minat Beli (Willingness to Buy) 

No Indikator Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

STS (1)         SS (7) 

1 Setelah melihat iklan minuman merek Teaz anda berminat membelinya  

2 Anda berencana membeli minuman merek Teaz dalam kurun waktu ≤ 3 bulan yang akan datang  

3 
Keinginan anda untuk mengonsumsi minuman merek Teaz timbul karena Teaz anda yakini dapat 
memuaskan rasa dahaga anda 

 

4 
Keinginan anda untuk mengonsumsi minuman merek Teaz timbul karena anda merasa tertantang 
untuk mencobanya 

 

 
 

= Terima Kasih = 
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Lampiran 2: Uji Validitas Pre-test 

1. Dimensi Above The Line 

a) Daya Tarik Endorser Televisi 

 

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .779

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 52.586

df 6

Sig. .000

 

Anti-image Matrices 

  
ATL_TV_1 ATL_TV_2 ATL_TV_3 ATL_TV_4 

Anti-image Covariance ATL_TV_1 .559 .013 -.160 -.067

ATL_TV_2 .013 .616 -.151 -.061

ATL_TV_3 -.160 -.151 .298 -.187

ATL_TV_4 -.067 -.061 -.187 .395

Anti-image Correlation ATL_TV_1 .840a .021 -.391 -.144

ATL_TV_2 .021 .853a -.353 -.124

ATL_TV_3 -.391 -.353 .708a -.547

ATL_TV_4 -.144 -.124 -.547 .782a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
   

 

Communalities 

 
Initial Extraction 

ATL_TV_1 1.000 .615

ATL_TV_2 1.000 .563

ATL_TV_3 1.000 .847

ATL_TV_4 1.000 .760

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.785 69.635 69.635 2.785 69.635 69.635

2 .604 15.105 84.740
   

3 .402 10.057 94.797
   

4 .208 5.203 100.000
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
   

 

Component Matrixa 

 
Component 

 
1 

ATL_TV_1 .784

ATL_TV_2 .751

ATL_TV_3 .920

ATL_TV_4 .872

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted. 

 

b) Daya Tarik Cerita TV 

 

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .713

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 51.935

df 6

Sig. .000
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Anti-image Matrices 

  
ATL_TV_5 ATL_TV_6 ATL_TV_7 ATL_TV_8 

Anti-image Covariance ATL_TV_5 .653 -.237 .048 -.090

ATL_TV_6 -.237 .454 -.153 -.025

ATL_TV_7 .048 -.153 .331 -.228

ATL_TV_8 -.090 -.025 -.228 .372

Anti-image Correlation ATL_TV_5 .738a -.436 .104 -.183

ATL_TV_6 -.436 .757a -.394 -.060

ATL_TV_7 .104 -.394 .667a -.650

ATL_TV_8 -.183 -.060 -.650 .711a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
   

 

Communalities 

 
Initial Extraction 

ATL_TV_5 1.000 .485

ATL_TV_6 1.000 .731

ATL_TV_7 1.000 .759

ATL_TV_8 1.000 .742

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.716 67.903 67.903 2.716 67.903 67.903

2 .710 17.747 85.649
   

3 .374 9.341 94.990
   

4 .200 5.010 100.000
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 
Component 

 
1 

ATL_TV_5 .696

ATL_TV_6 .855

ATL_TV_7 .871

ATL_TV_8 .861

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 

c) Efektifitas Pesan Televisi 

 

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .644

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 19.961

df 3

Sig. .000

Anti-image Matrices 

  
ATL_TV_9 ATL_TV_10 ATL_TV_11 

Anti-image Covariance ATL_TV_9 .793 -.174 -.113 

ATL_TV_10 -.174 .564 -.320 

ATL_TV_11 -.113 -.320 .588 

Anti-image Correlation ATL_TV_9 .778a -.259 -.166 

ATL_TV_10 -.259 .606a -.556 

ATL_TV_11 -.166 -.556 .618a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
  

Communalities 

 
Initial Extraction 

ATL_TV_9 1.000 .514

ATL_TV_10 1.000 .745

ATL_TV_11 1.000 .712

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

ANALISIS PENGARUH..., RISHA JULISTIA, Ma.-IBS, 2011



Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.971 65.713 65.713 1.971 65.713 65.713

2 .660 21.998 87.711
   

3 .369 12.289 100.000
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
   

 

Component Matrixa 

 
Component 

 
1 

ATL_TV_9 .717

ATL_TV_10 .863

ATL_TV_11 .844

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

d) Efektivitas Pesan Cetak/Pers 

 

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .652

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 22.578

df 3

Sig. .000

Anti-image Matrices 

  
ATL_C_12 ATL_C_13 ATL_C_14 

Anti-image Covariance ATL_C_12 .609 -.295 -.069 

ATL_C_13 -.295 .519 -.240 

ATL_C_14 -.069 -.240 .708 

Anti-image Correlation ATL_C_12 .656a -.524 -.105 

ATL_C_13 -.524 .607a -.397 

ATL_C_14 -.105 -.397 .726a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 
Initial Extraction 

ATL_C_12 1.000 .674

ATL_C_13 1.000 .778

ATL_C_14 1.000 .589

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.041 68.033 68.033 2.041 68.033 68.033

2 .608 20.267 88.300
   

3 .351 11.700 100.000
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
   

 

Component Matrixa 

 
Component 

 
1 

ATL_C_12 .821

ATL_C_13 .882

ATL_C_14 .768

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted. 

 

e) Efektivitas Pesan Radio 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .781

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 93.540

df 3

Sig. .000
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Anti-image Matrices 

  
ATL_R_15 ATL_R_16 ATL_R_17 

Anti-image Covariance ATL_R_15 .157 -.078 -.071 

ATL_R_16 -.078 .152 -.074 

ATL_R_17 -.071 -.074 .164 

Anti-image Correlation ATL_R_15 .780a -.504 -.443 

ATL_R_16 -.504 .772a -.468 

ATL_R_17 -.443 -.468 .793a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
  

 

Communalities 

 
Initial Extraction 

ATL_R_15 1.000 .929

ATL_R_16 1.000 .931

ATL_R_17 1.000 .925

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.786 92.851 92.851 2.786 92.851 92.851

2 .112 3.736 96.588
   

3 .102 3.412 100.000
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
   

Component Matrixa 

 
Component 

 
1 

ATL_R_15 .964 

ATL_R_16 .965 

ATL_R_17 .962 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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f) Efektifitas Pesan Media Luar Ruang 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .622

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 21.663

df 3

Sig. .000

 

Anti-image Matrices 

  BTL_B_4 BTL_B_5 BTL_B_6 

Anti-image Covariance BTL_B_4 .518 -.148 -.326 

BTL_B_5 -.148 .824 -.091 

BTL_B_6 -.326 -.091 .536 

Anti-image Correlation BTL_B_4 .585a -.227 -.619 

BTL_B_5 -.227 .806a -.136 

BTL_B_6 -.619 -.136 .593a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   

 

Communalities 

 Initial Extraction 

BTL_B_4 1.000 .768

BTL_B_5 1.000 .464

BTL_B_6 1.000 .740

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.972 65.735 65.735 1.972 65.735 65.735

2 .703 23.433 89.168    

3 .325 10.832 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

BTL_B_4 .876

BTL_B_5 .681

BTL_B_6 .860

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted. 

 

2. Dimensi Below the Line 

a) Event 

 

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .591

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 24.575

df 3

Sig. .000

Anti-image Matrices 

  BTL_E_1 BTL_E_2 BTL_E_3 

Anti-image Covariance BTL_E_1 .513 -.315 .004 

BTL_E_2 -.315 .450 -.209 

BTL_E_3 .004 -.209 .788 

Anti-image Correlation BTL_E_1 .577a -.655 .007 

BTL_E_2 -.655 .558a -.352 

BTL_E_3 .007 -.352 .716a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   

Communalities 

 Initial Extraction 

BTL_E_1 1.000 .716

BTL_E_2 1.000 .817

BTL_E_3 1.000 .467

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.001 66.693 66.693 2.001 66.693 66.693

2 .717 23.905 90.598    

3 .282 9.402 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

BTL_E_1 .846

BTL_E_2 .904

BTL_E_3 .683

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted. 

 

b) Online Media 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .819

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 118.954

df 15

Sig. .000
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Anti-image Matrices 

  BTL_I_7 BTL_I_8 BTL_I_9 BTL_I_10 BTL_I_11 BTL_I_12 

Anti-image Covariance BTL_I_7 .282 -.166 -.009 .025 .078 -.082

BTL_I_8 -.166 .208 -.021 -.075 -.025 -.040

BTL_I_9 -.009 -.021 .294 -.142 -.170 .002

BTL_I_10 .025 -.075 -.142 .347 .009 -.057

BTL_I_11 .078 -.025 -.170 .009 .384 -.133

BTL_I_12 -.082 -.040 .002 -.057 -.133 .356

Anti-image Correlation BTL_I_7 .740a -.683 -.030 .079 .238 -.259

BTL_I_8 -.683 .800a -.083 -.280 -.088 -.147

BTL_I_9 -.030 -.083 .821a -.443 -.506 .005

BTL_I_10 .079 -.280 -.443 .871a .025 -.162

BTL_I_11 .238 -.088 -.506 .025 .783a -.359

BTL_I_12 -.259 -.147 .005 -.162 -.359 .897a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)      

Communalities 

 Initial Extraction 

BTL_I_7 1.000 .581

BTL_I_8 1.000 .777

BTL_I_9 1.000 .720

BTL_I_10 1.000 .725

BTL_I_11 1.000 .568

BTL_I_12 1.000 .741

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.112 68.533 68.533 4.112 68.533 68.533

2 .875 14.589 83.121    

3 .402 6.705 89.826    

4 .284 4.738 94.565    

5 .192 3.194 97.759    

6 .134 2.241 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

ANALISIS PENGARUH..., RISHA JULISTIA, Ma.-IBS, 2011



Component Matrixa 

 Component 

 1 

BTL_I_7 .763

BTL_I_8 .881

BTL_I_9 .849

BTL_I_10 .851

BTL_I_11 .753

BTL_I_12 .861

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted. 

 

3. Brand Awareness 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .696

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 20.973

df 3

Sig. .000

 

 

 

Anti-image Matrices 

  BA_1 BA_2 BA_3 

Anti-image Covariance BA_1 .634 -.190 -.249

BA_2 -.190 .667 -.217

BA_3 -.249 -.217 .613

Anti-image Correlation BA_1 .693a -.292 -.399

BA_2 -.292 .720a -.340

BA_3 -.399 -.340 .678a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)  
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Communalities 

 Initial Extraction 

BA_1 1.000 .686

BA_2 1.000 .656

BA_3 1.000 .706

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.048 68.252 68.252 2.048 68.252 68.252

2 .510 16.987 85.239    

3 .443 14.761 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

BA_1 .828

BA_2 .810

BA_3 .840

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 

4. Minat Beli 

 

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .742

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 57.625

df 6

Sig. .000
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Anti-image Matrices 

  WB_1 WB_2 WB_3 WB_4 

Anti-image Covariance WB_1 .275 -.145 -.052 -.206 

WB_2 -.145 .569 -.175 .050 

WB_3 -.052 -.175 .534 -.097 

WB_4 -.206 .050 -.097 .326 

Anti-image Correlation WB_1 .691a -.367 -.136 -.689 

WB_2 -.367 .784a -.317 .116 

WB_3 -.136 -.317 .858a -.232 

WB_4 -.689 .116 -.232 .694a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   

Communalities 

 Initial Extraction 

WB_1 1.000 .826

WB_2 1.000 .593

WB_3 1.000 .672

WB_4 1.000 .744

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.835 70.879 70.879 2.835 70.879 70.879

2 .571 14.266 85.145    

3 .424 10.599 95.744    

4 .170 4.256 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

Component Matrixa 

 Component 

 1 

WB_1 .909

WB_2 .770

WB_3 .820

WB_4 .862

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .742

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 57.625

df 6

a. 1 components extracted. 

 

Lampiran 3: Uji Realibilitas Pre-Test 

1. Dimensi Above the Line 

a) Daya Tarik Endorser Televisi 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.854 4 

 

b) Daya Tarik Cerita Televisi 

 

Reliability 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.831 4 

 

 

c) Efektivitas Pesan Televisi 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.719 3 

 

 

d) Efektivitas Pesan Cetak / Pers 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.764 3 

 

e) Efektivitas Pesan Radio 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.961 3 

 

 

f) Efektivitas Pesan Media Luar Ruang 

 

Reliability 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.734 3 
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2. Dimensi Below the Line 

a) Event 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.746 3 

 

 

b) Online Media 
 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.904 6 
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3. Brand Awareness 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.745 3 

 

 

4. Minat Beli 
 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.859 4 
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Lampiran 4: Uji Validitas Data Keseluruhan 

1. Dimensi Above the Line 

a) Daya Tarik Endorser Televisi 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .817

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 239.210

df 6

Sig. .000

 

Anti-image Matrices 

  ATL_TV_1 ATL_TV_2 ATL_TV_3 ATL_TV_4 

Anti-image Covariance ATL_TV_1 .386 -.032 -.180 -.062

ATL_TV_2 -.032 .477 -.083 -.159

ATL_TV_3 -.180 -.083 .297 -.117

ATL_TV_4 -.062 -.159 -.117 .375

Anti-image Correlation ATL_TV_1 .813a -.075 -.530 -.164

ATL_TV_2 -.075 .863a -.221 -.377

ATL_TV_3 -.530 -.221 .776a -.350

ATL_TV_4 -.164 -.377 -.350 .832a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    

 

Communalities 

 Initial Extraction 

ATL_TV_1 1.000 .744

ATL_TV_2 1.000 .692

ATL_TV_3 1.000 .829

ATL_TV_4 1.000 .781

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.046 76.151 76.151 3.046 76.151 76.151

2 .450 11.255 87.405    

3 .294 7.354 94.759    

4 .210 5.241 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

ATL_TV_1 .862

ATL_TV_2 .832

ATL_TV_3 .910

ATL_TV_4 .884

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

b) Daya Tarik Cerita Televisi 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .762

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 236.411

df 6

Sig. .000
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Anti-image Matrices 

  ATL_TV_5 ATL_TV_6 ATL_TV_7 ATL_TV_8 

Anti-image Covariance ATL_TV_5 .575 -.148 .038 -.140

ATL_TV_6 -.148 .355 -.163 -.016

ATL_TV_7 .038 -.163 .273 -.171

ATL_TV_8 -.140 -.016 -.171 .332

Anti-image Correlation ATL_TV_5 .815a -.328 .097 -.320

ATL_TV_6 -.328 .783a -.525 -.048

ATL_TV_7 .097 -.525 .707a -.569

ATL_TV_8 -.320 -.048 -.569 .768a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    

 

Communalities 

 Initial Extraction 

ATL_TV_5 1.000 .588

ATL_TV_6 1.000 .782

ATL_TV_7 1.000 .809

ATL_TV_8 1.000 .793

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.972 74.293 74.293 2.972 74.293 74.293

2 .532 13.312 87.604    

3 .328 8.207 95.811    

4 .168 4.189 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., RISHA JULISTIA, Ma.-IBS, 2011



Component Matrixa 

 Component 

 1 

ATL_TV_5 .767

ATL_TV_6 .885

ATL_TV_7 .899

ATL_TV_8 .890

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

c) Efektivitas Pesan Televisi 
 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .707

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 93.289

df 3

Sig. .000

 

Anti-image Matrices 

  ATL_TV_9 ATL_TV_10 ATL_TV_11 

Anti-image Covariance ATL_TV_9 .617 -.210 -.168 

ATL_TV_10 -.210 .537 -.247 

ATL_TV_11 -.168 -.247 .570 

Anti-image Correlation ATL_TV_9 .742a -.365 -.284 

ATL_TV_10 -.365 .680a -.447 

ATL_TV_11 -.284 -.447 .704a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   
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Communalities 

 Initial Extraction 

ATL_TV_9 1.000 .682

ATL_TV_10 1.000 .749

ATL_TV_11 1.000 .720

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.151 71.707 71.707 2.151 71.707 71.707

2 .471 15.688 87.395    

3 .378 12.605 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

ATL_TV_9 .826

ATL_TV_10 .866

ATL_TV_11 .848

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

d) Efektivitas Pesan Cetak / Pers 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .730

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 146.123

df 3

Sig. .000
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Anti-image Matrices 

  ATL_C_12 ATL_C_13 ATL_C_14 

Anti-image Covariance ATL_C_12 .491 -.174 -.127 

ATL_C_13 -.174 .379 -.214 

ATL_C_14 -.127 -.214 .417 

Anti-image Correlation ATL_C_12 .785a -.403 -.279 

ATL_C_13 -.403 .692a -.537 

ATL_C_14 -.279 -.537 .724a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   

 

Communalities 

 Initial Extraction 

ATL_C_12 1.000 .753

ATL_C_13 1.000 .828

ATL_C_14 1.000 .798

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.378 79.280 79.280 2.378 79.280 79.280

2 .367 12.229 91.509    

3 .255 8.491 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

ATL_C_12 .868

ATL_C_13 .910

ATL_C_14 .893

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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e) Efektivitas Pesan Radio 
 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .761

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 222.672

df 3

Sig. .000

 

Anti-image Matrices 

  ATL_R_15 ATL_R_16 ATL_R_17 

Anti-image Covariance ATL_R_15 .286 -.142 -.104 

ATL_R_16 -.142 .257 -.130 

ATL_R_17 -.104 -.130 .310 

Anti-image Correlation ATL_R_15 .765a -.522 -.349 

ATL_R_16 -.522 .731a -.461 

ATL_R_17 -.349 -.461 .789a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   

 

Communalities 

 Initial Extraction 

ATL_R_15 1.000 .866

ATL_R_16 1.000 .884

ATL_R_17 1.000 .853

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.603 86.759 86.759 2.603 86.759 86.759

2 .223 7.440 94.199    

3 .174 5.801 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

ATL_R_15 .930

ATL_R_16 .940

ATL_R_17 .924

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

f) Efektivitas Pesan Media Luar Ruang 

 

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .705

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 100.293

df 3

Sig. .000

Anti-image Matrices 

  BTL_B_4 BTL_B_5 BTL_B_6 

Anti-image Covariance BTL_B_4 .503 -.198 -.256 

BTL_B_5 -.198 .619 -.151 

BTL_B_6 -.256 -.151 .536 

Anti-image Correlation BTL_B_4 .672a -.356 -.494 

BTL_B_5 -.356 .762a -.262 

BTL_B_6 -.494 -.262 .696a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   

Communalities 

 Initial Extraction 

BTL_B_4 1.000 .768

BTL_B_5 1.000 .675

BTL_B_6 1.000 .738

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.181 72.708 72.708 2.181 72.708 72.708

2 .475 15.825 88.533    

3 .344 11.467 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

BTL_B_4 .876

BTL_B_5 .822

BTL_B_6 .859

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted. 

 

 

2. Dimensi Below the Line 

a) Event 
 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .682

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 132.131

df 3

Sig. .000

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., RISHA JULISTIA, Ma.-IBS, 2011



Anti-image Matrices 

  BTL_E_1 BTL_E_2 BTL_E_3 

Anti-image Covariance BTL_E_1 .412 -.250 -.068 

BTL_E_2 -.250 .361 -.176 

BTL_E_3 -.068 -.176 .612 

Anti-image Correlation BTL_E_1 .664a -.649 -.135 

BTL_E_2 -.649 .630a -.375 

BTL_E_3 -.135 -.375 .807a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   

 

Communalities 

 Initial Extraction 

BTL_E_1 1.000 .784

BTL_E_2 1.000 .839

BTL_E_3 1.000 .657

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.280 75.988 75.988 2.280 75.988 75.988

2 .491 16.368 92.356    

3 .229 7.644 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

BTL_E_1 .885

BTL_E_2 .916

BTL_E_3 .811

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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b) Online Media 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .894

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 403.493

df 15

Sig. .000

Anti-image Matrices 

  BTL_I_7 BTL_I_8 BTL_I_9 BTL_I_10 BTL_I_11 BTL_I_12 

Anti-image Covariance BTL_I_7 .386 -.167 .001 -.030 -.032 -.104

BTL_I_8 -.167 .351 -.054 -.083 .023 -.037

BTL_I_9 .001 -.054 .338 -.117 -.110 -.037

BTL_I_10 -.030 -.083 -.117 .284 -.093 -.045

BTL_I_11 -.032 .023 -.110 -.093 .400 -.090

BTL_I_12 -.104 -.037 -.037 -.045 -.090 .449

Anti-image Correlation BTL_I_7 .878a -.455 .002 -.092 -.080 -.250

BTL_I_8 -.455 .874a -.158 -.261 .061 -.092

BTL_I_9 .002 -.158 .894a -.377 -.300 -.096

BTL_I_10 -.092 -.261 -.377 .888a -.275 -.125

BTL_I_11 -.080 .061 -.300 -.275 .903a -.212

BTL_I_12 -.250 -.092 -.096 -.125 -.212 .934a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)      

Communalities 

 Initial Extraction 

BTL_I_7 1.000 .681

BTL_I_8 1.000 .713

BTL_I_9 1.000 .737

BTL_I_10 1.000 .796

BTL_I_11 1.000 .680

BTL_I_12 1.000 .670

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.278 71.293 71.293 4.278 71.293 71.293

2 .557 9.290 80.584    

3 .412 6.860 87.443    

4 .302 5.037 92.481    

5 .236 3.938 96.419    

6 .215 3.581 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

BTL_I_7 .825

BTL_I_8 .844

BTL_I_9 .859

BTL_I_10 .892

BTL_I_11 .825

BTL_I_12 .818

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

3. Brand Awareness 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .674

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 94.042

df 3

Sig. .000
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Anti-image Matrices 

  BA_1 BA_2 BA_3 

Anti-image Covariance BA_1 .494 -.292 -.161

BA_2 -.292 .508 -.131

BA_3 -.161 -.131 .712

Anti-image Correlation BA_1 .635a -.582 -.272

BA_2 -.582 .644a -.218

BA_3 -.272 -.218 .799a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)  

 

Communalities 

 Initial Extraction 

BA_1 1.000 .770

BA_2 1.000 .754

BA_3 1.000 .592

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.116 70.538 70.538 2.116 70.538 70.538

2 .568 18.918 89.456    

3 .316 10.544 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

BA_1 .878

BA_2 .868

BA_3 .769

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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4. Minat Beli 
 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .815

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 272.465

df 6

Sig. .000

 

Anti-image Matrices 

  WB_1 WB_2 WB_3 WB_4 

Anti-image Covariance WB_1 .220 -.107 -.113 -.160 

WB_2 -.107 .399 -.113 -.012 

WB_3 -.113 -.113 .369 -.020 

WB_4 -.160 -.012 -.020 .371 

Anti-image Correlation WB_1 .748a -.363 -.398 -.559 

WB_2 -.363 .868a -.294 -.032 

WB_3 -.398 -.294 .858a -.055 

WB_4 -.559 -.032 -.055 .817a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   

 

Communalities 

 Initial Extraction 

WB_1 1.000 .881

WB_2 1.000 .748

WB_3 1.000 .772

WB_4 1.000 .737

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.138 78.440 78.440 3.138 78.440 78.440

2 .409 10.217 88.657    

3 .295 7.383 96.040    

4 .158 3.960 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

WB_1 .938

WB_2 .865

WB_3 .879

WB_4 .858

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted. 
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Lampiran 5: Uji Realibilitas Data Keseluruhan 

1. Dimensi Above the Line 

a) Daya Tarik Endorser Televisi 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.896 4 

 

 

b) Daya Tarik Cerita Televisi 
 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.880 4 
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c) Efektivitas Pesan Televisi 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.801 3 

 

 

d) Efektivitas Pesan Cetak / Pers 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.867 3 
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e) Efektivitas Pesan Radio 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.923 3 

 

 

f) Efektivitas Pesan Media Luar Ruang 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.811 3 
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2. Dimensi Below the Line 

a) Event 
 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.835 3 

 

 

b) Online Media 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.918 6 
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3. Brand Awareness 
 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.782 3 

 

 

4. Minat Beli 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.907 4 
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Lampiran 6: Hasil Analisis Regresi 

1. Regresi 1 

 

Regression 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 AVG_BTL_I, 

AVG_ATL_R, 

AVG_BTL_E, 

AVG_ATL_C, 

AVG_ATL_TV1, 

AVG_TV_TV3, 

AVG_BTL_B, 

AVG_TV_TV2a 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: AVG_BA  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .828a .685 .657 .69872

a. Predictors: (Constant), AVG_BTL_I, AVG_ATL_R, AVG_BTL_E, 

AVG_ATL_C, AVG_ATL_TV1, AVG_TV_TV3, AVG_BTL_B, AVG_TV_TV2 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 96.684 8 12.086 24.755 .000a

Residual 44.427 91 .488   

Total 141.111 99    

a. Predictors: (Constant), AVG_BTL_I, AVG_ATL_R, AVG_BTL_E, AVG_ATL_C, AVG_ATL_TV1, 

AVG_TV_TV3, AVG_BTL_B, AVG_TV_TV2 

b. Dependent Variable: AVG_BA     
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .447 .345  1.296 .198

AVG_ATL_TV1 -.305 .128 -.280 -2.383 .019

AVG_TV_TV2 .530 .132 .528 4.003 .000

AVG_TV_TV3 -.009 .119 -.009 -.076 .940

AVG_ATL_C -.020 .117 -.020 -.173 .863

AVG_ATL_R .234 .097 .231 2.424 .017

AVG_BTL_E .243 .106 .223 2.290 .024

AVG_BTL_B .263 .138 .241 1.902 .060

AVG_BTL_I -.017 .106 -.016 -.160 .873

a. Dependent Variable: AVG_BA     

 

 

2. Regresi 2 
 

Regression 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 AVG_BAa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: AVG_WB  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .750a .562 .557 .83985

a. Predictors: (Constant), AVG_BA  
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 88.630 1 88.630 125.655 .000a

Residual 69.124 98 .705   

Total 157.754 99    

a. Predictors: (Constant), AVG_BA    

b. Dependent Variable: AVG_WB     

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .582 .340  1.708 .091

AVG_BA .793 .071 .750 11.210 .000

a. Dependent Variable: AVG_WB    
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