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Abstract
Advertising is one strategy to market a product. Through television advertising is the
most effective marketing strategy for advertising to attract attention, to reach consumers
personally and have great power to influence consumer perceptions. Brand awareness is the
ability of a brand to appear in the consumer's mind when they're thinking about a certain
product categories and how easy the brand name appears in the minds of consumers.
Through television advertising, brand awareness can be built and can influence consumer
perceptions about a product.
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A. PENDAHULUAN
Pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan yang sangat penting. Program
pemasaran dikembangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Pemasaran modern
tidak hanya mengembangkan produk yang baik dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat
saja, tetapi perusahaan juga harus dapat menarik minat konsumen terhadap produk yang
ditawarkan. Pada saat ini peran media massa sangatlah penting.
Sebagai media komunikasi massa, televisi dinilai memiliki kekuatan untuk
mempengaruhi pendapat khalayak. Persaingan televisi di Indonesia pada saat ini semakin marak
untuk merebut perhatian pemirsanya, sehingga terjadi persaingan yang sangat ketat diantara
stasiun-stasiun televisi. Munculnya tayangan iklan disetiap acara televisi sebagian besar
merupakan iklan komersial yang banyak membanjiri stasiun televisi yang dikemas semenarik
mungkin dengan bahasa, gambar dan musik yang bagus, sehingga mudah dipahami pemirsa.
Dalam persaingan pasar yang semakin ketat, kegagalan iklan dalam positioning terjadi
pada kekuatannya dalam memposisikan produk. Melalui citra atau image yang diciptakan, iklan
diharapkan mampu membujuk seseorang. Dengan demikian, iklan merupakan sarana bagi
pemasar untuk menyampaikan pesan kepada konsumen mengenai suatu produk dengan indikator
antara lain kebutuhan, tingkat adaptasi, rentang perhatian, ukuran, warna, intensitas dan juru
bicara yang menarik.
Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat
kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu (Durianto, Sugiarto, dan
Budiman, 2004:29). Adapun indikator dalam kesadaran merek, yaitu daya ingat konsumen.
Suatu kesadaran merek mempunyai tingkatan-tingkatan antara lain, unaware of brand, brand
recognition, brand recall, dan top of mind (Durianto, Sugiarto dan Budiman, 2004:6). Setiap
konsumen mempunyai tingkatan kesadaran merek yang berbeda-beda meskipun terhadap suatu
merek produk tersebut.
____________________
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Memperhatikan tayangan iklan televisi dari Pond’s White Beauty Detox tampak menarik
diteliti tentang pengaruhnya sebagai suatu produk dari merek terkenal tentang kesadaran merek
konsumen (penonton televisi). Mahasiswa UPY dipilih sebagai responden karena mempunyai
pendidikan tinggi dan umur hampir sama yang sesuai dengan kriteria sampel yang diambil, serta
merupakan bagian dari responden yang pernah melihat iklan televisi produk pemutih Pond’s
White Beauty Detox. Selain itu, di UPY belum pernah dilakukan penelitian tentang pengaruh
iklan televisi terhadap kesadaran merek, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian tersebut di
UPY.
B. LANDASAN TEORI
1. Pemasaran
Menurut Philip Kotler (2002:9) pemasaran adalah proses sosial yang di dalamnya
individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan
menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai
dengan pihak lain. Sedangkan menurut William J. Stanton yang dikutip oleh Basu
Swastha (2000:10) pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang
ditujukan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, mendistribusikan barang,
dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang besar maupun pembeli
potensial.
2. Promosi
1. Pengertian Promosi
Istilah promosi dapat diartikan sebagai berikut ( Basu Swastha dan Irawan,
2006:349) :
a. Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk
mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan
pertukaran dalam pemasaran.
b. Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong
permintaan.
Sedangkan menurut Basu Swastha dan Irawan (2006:349) promotional
mix dapat diartikan sebagai berikut : kombinasi strategi yang paling baik dari
variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain, yang
semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan.
Tujuan Promosi
Tujuan dari promosi adalah sebagai berikut (Basu Swastha dan Irawan,
2005:353) :
a. Modifikasi Tingkah Laku
b. Memberitahu
c. Membujuk
d. Mengingatkan
3. Periklanan
1. Pengertian Periklanan
Periklanan adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang, atau jasa
secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran
(Kotler, 2002:658).
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Menurut Rhenald Kasali (1992:78) iklan adalah segala bentuk pesan tentang
suatu produk yang disampaikan melalui media ditujukan kepada sebagian atau
seluruh masyarakat.
Tujuan periklanan adalah untuk menarik perhatian, kemudian memikat minat
cukup lama agar dapat membangkitkan selera terhadap produk, jasa, atau ide yang
bersangkutan. Efek akhir periklanan adalah mengubah sikap dan perilaku penerima
pesan.
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya tayangan
iklan tersebut, konsumen akan menanggapinya melalui suatu hirarki efek, di mana
dalam tingkatan paling awal dari hirarki efek tersebut adalah kesadaran (awareness),
konsumen akan menyadari dengan adanya merek dari suatu barang atau jasa yang
ditawarkan.
Adapun hirarki efek yang dimaksud terdiri atas :
a. Awareness (menyadari)
b. Interest (perhatian)
c. Evaluation (penilaian)
d. Trial (percobaan)
e. Adoption (pengadopsian)
2. Fungsi-Fungsi Periklanan
Fungsi-fungsi periklanan menurut Terence A. Shimp (2003:357) adalah sebagai
berikut :
a. Informing (memberi informasi)
b. Persuading (mempersuasi)
c. Reminding (mengingatkan)
d. Adding Value (memberikan nilai tambah)
e. Assisting (mendampingi) upaya-upaya lain dari perusahaan.
4. Memilih Media Televisi
Televisi secara praktis ada di mana-mana. Sebagai media periklanan, keunikan
televisi adalah sangat personal dan demonstratif.
Kekuatan periklanan melalui televisi menurut Terence A. Shimp (2003:535 )
yaitu :
1. Memiliki kekuatan yang unik untuk mendemonstrasikan penggunaan produk.
2. Kemampuan untuk muncul tanpa diharapkan (intrusion value) yang tidak sejajar
dengan media lainnya.
3. Kemampuan untuk memberikan hiburan dan menghasilkan kesenangan
4. Menjangkau para konsumen satu persatu
5. Kemampuan untuk mencapai dampak yang diinginkan
5. Merek
1. Pengertian Merek
Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari halhal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang
atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing ( Kotler,
2002:460 )
2. Makna Merek
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Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten
memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek dapat
memiliki enam level pengertian yaitu :
a. Atribut Produk
b. Manfaat
c. Nilai
d. Budaya
e. Kepribadian
f. Pemakai
6.

Kesadaran Merek
Kesadaran merek (brand awareness) adalah kesanggupan seorang calon pembeli
untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori
produk tertentu (Durianto, Sugiarto dan Budiman, 2004:29). Sedangkan menurut Terence
A. Shimp (2003:11), kesadaran merek merupakan kemampuan sebuah merek untuk
muncul dalam benak konsumen ketika mereka sedang memikirkan kategori produk
tertentu dan seberapa mudahnya nama tersebut dimunculkan.
Kesadaran merek merupakan sebuah tujuan umum komunikasi untuk semua
strategi promosi. Dengan menciptakan kesadaran merek, pemasar berharap bahwa
kapanpun kebutuhan kategori muncul, merek tersebut akan diaktifkan dari ingatan untuk
kemudian dimasukkan ke dalam pertimbangan pilihan alternatif dalam pengambilan
keputusan. Mungkin iklanlah yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap
kesadaran merek, walaupun publisitas, penjualan personal, dan promosi penjualan juga
memberikan dampak.

C. METODE PENELITIAN
A. Metode Pengujian Instrumen
1. Uji Validitas
Pengukuran tingkat validitas kuesioner dengan menggunakan teknik korelasi
product moment (Sugiyono, 2007: 210 ).
nΣXY − (ΣX )(ΣY )
r=
2
{nΣX − (ΣX ) 2 }{n.ΣY 2 − (ΣY ) 2 }
2. Uji Reliabilitas
Teknik pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik analisis yang
dikembangkan oleh Alpha Cronbach. Pada uji ini, α dinilai reliabel jika lebih
dari 0,6 (Imam Ghozali, 2001:129). Uji reliabilitas dihitung dengan rumus :
k .r
r=
1 + (k − r )r
Keterangan :
α = Koefisien reliabilitas
r = Rata-rata korelasi antar butir
k = Jumlah butir
B. Uji Asumsi Klasik
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1. Uji Heteroskedastisitas
Ketentuan pengujiannya ( Gujarati, 1999:43) :
Jika probabilitas (Sig) suatu variabel bebas < nilai alpha (0,05), menolak Ho yaitu
terdapat gejala heteroskedastisitas.
Jika probabilitas (Sig) suatu variabel bebas > nilai alpha (0,05), menerima Ho
artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
2. Uji Normalitas
Kriteria pengujiannya (Kuncoro Mudrajat, 2004:94) :
Apabila nilai signifikansi (Sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal.
Apabila nilai signifikansi (Sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal
C. Metode Analisis Data
1. Analisis Regresi Sederhana
Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Y=a+bX
2. Analisis Rating Scale
Hasil rata-rata tersebut dipetakan pada rentang skala yang mempertimbangkan
informasi interval sebagai berikut :
Nilai tertinggi-nilai terendah
4-1
Interval =
=
= 0,75
Banyaknya kelas
4
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Uji Instrumen Penelitian
1. Uji Validitas
Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi product moment.
Kriteria yang digunakan valid atau tidak valid adalah bila koefisien korelasi r yang
diperoleh ( r hitung) lebih besar dari koefisien nilai r tabel. Nilai r tabel untuk penelitian
ini adalah r tabel pada α = 5 % yaitu 0,195. Adapun hasil uji validitas terhadap 100
responden adalah sebagai berikut :
Tabel 5.3
Hasil Uji Validitas
Variabel
Iklan Televisi (X)

Kesadaran Merek (Y)
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Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nilai r hitung
0,415
0,457
0,584
0,569
0,421
0,654
0,473
0,548
0,585
0,478
0,581
0,687
0,494

Nilai r tabel
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Tingkat Kesadaran Merek

14
15
16
17
18
19
20
21

0,806
0,837
0,786
0,766
0,410
0,686
0,332
0.671

0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Data primer diolah, Lampiran 1
Dari tabel di atas diketahui bahwa dari setiap item pertanyaan diperoleh besaran
korelasi (r) lebih besar dari tabel korelasi (r tabel), sehingga dapat disimpulkan alat
pengukur yang digunakan konsisten, dapat dipercaya dan diandalkan.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan suatu alat pengukur dapat
dipercaya atau diandalkan. Hasil perhitungan reliabilitas adalah sebagai berikut :
Tabel 5.4
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
α Hitung
Standar α
Keterangan
Reliabel
0,6
0,809
Iklan Televisi (X)
Reliabel
0,6
0,740
Kesadaran Merek (Y)
Reliabel
0,6
0,887
Tingkat Kesadaran
Merek
Sumber : Data primer diolah , Lampiran 1
Dari hasil pengujian reliabilitas di atas diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa
seluruh item pertanyaan penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas atau dengan
kata lain bahwa kuesioner ini reliabel sebagai instrumen penelitian yang ditunjukkan
dengan nilai Alpha Cronbach (α) lebih besar dari 0,6.
B. Uji Asumsi Klasik
1. Heteroskedastisitas
Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 5.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Correlations

Spearman's rho

Iklan Televisi

Kesadaran Merek

Standardized Residual

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Iklan Televisi
1,000
.
100
,639**
,367
100
,427**
,243
100

Kesadaran
Merek
,639**
,367
100
1,000
.
100
,496**
,467
100

Standardized
Residual
,427**
,243
100
,496**
,467
100
1,000
.
100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data primer diolah, Lampiran 3
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel bebas berkorelasi dengan standardized
residual memiliki probabilitas > 0,05. Dengan demikian tidak ada gejala
heteroskedastisitas dalam model regresi yang diajukan.
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2. Normalitas
Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.
Kriteria Pengujiannya:
Apabila nilai signifikansi (Sig) > 0,05, maka data berdistribusi normal
Apabila nilai signifikansi (Sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
Tabel 5.6
Hasil Uji Normalitas
Variabel
Signifikansi
Kesimpulan
Normal
0,203
Iklan televisi (X)
Normal
0,293
Kesadaran Merek (Y)
Normal
0,263
Tingkat Kesadaran
Merek
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel mempunyai distribusi normal
yaitu nilai Sig > 0,05 sehingga asumsi data mempunyai distribusi normal di terima.
C. Analisis Data
1. Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Analisis
ini digunakan untuk mengetahui pengaruh iklan televisi terhadap kesadaran merek.
Adapun bentuk persamaan regresinya adalah sebagai berikut :
Y = a + bX
Keterangan :
Y = Kesadaran merek
X = Iklan televisi
a = konstanta
b = koefisien regresi X
Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan komputer program
SPSS 12.0 for windows diperoleh hasil yang tercantum dalam tabel berikut :
Tabel 5.7
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana
Variabel
Koefisien
Standar Error
t hitung Signifikan t
Regresi
Iklan Televisi (X)
0,270
0,030
8,919
0,000
1,448
Konstanta
0,669
R
0,448
R Square
Sumber : Data primer diolah, Lampiran 1
Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel tersebut, maka secara sistematis dapat
ditulis ke dalam persamaan sebagai berikut :
Y = 1,448 + 0,270 X
Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel
dependen (Y). Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Konstanta (a) = 1,448
Artinya apabila variabel iklan televisi tidak ada atau sama dengan nol maka kesadaran
merek sebesar 1,448.
b. b = 0,270
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Artinya apabila iklan televisi (X) meningkat atau menurun sebesar 1 satuan, maka
kesadaran merek (Y) akan meningkat atau menurun sebesar 0,270 satuan.
Hubungan yang terjadi antara variabel iklan televisi terhadap variabel kesadaran
merek ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,669. Hal ini berarti
hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut adalah cukup. Sedangkan
besarnya pengaruh variabel iklan televisi terhadap kesadaran merek ditunjukkan
dengan angka R Square sebesar 0,448 sehingga besarnya pengaruh iklan televisi
terhadap kesadaran merek adalah sebesar 44,8 % dan sisanya sebesar 55,2 %
dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Angka tersebut menunjukkan
kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel iklan televisi terhadap kesadaran
merek adalah cukup .
Berdasarkan hasil ringkasan yang tercantum dalam lampiran 2 dapat diketahui
besarnya t hitung untuk variabel iklan televisi adalah 8,919 dengan signifikansi t
sebesar 0,000, sedang t tabel sebesar 1,98 dengan taraf signifikansi 5 %. Nilai t hitung
(8,919) lebih besar dari t tabel (1,98) yang berarti ada pengaruh yang signifikan dari
variabel iklan televisi terhadap kesadaran merek.
2. Analisis Rating Scale
Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran merek melalui nilai ratarata (mean) yang telah dihitung sebelumnya. Butir-butir item pertanyaan dari masingmasing variabel tersebut masing-masing mempunyai bobot skor yang berbeda. Dari
pemberian skor ini akan dihasilkan empat kategori yaitu :
1. Sangat Setuju dengan skor 4
2. Setuju dengan skor 3
3. Tidak Setuju dengan skor 2
4. Sangat Tidak Setuju dengan skor 1
Nilai rata-rata dari masing-masing responden dapat dikelompokan dalam kelas
interval. Ukuran interval berguna untuk memberikan informasi tentang interval satu
orang atau objek dengan orang atau objek yang lain. Jumlah interval dapat dihitung
sebagai berikut :
Nilai tertinggi-nilai terendah
4-1
Interval =
=
= 0,75
Banyaknya kelas
4
Dari informasi tersebut dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat responden
sebagai berikut :
1,00-1,75 adalah unaware of brand, yaitu responden tidak menyadari adanya merek
produk pemutih pond’s white beauty detox.
1,76-2,50 adalah brand recognition, yaitu responden mengingat kembali
produk pemutih pond’s white beauty detox dengan adanya bantuan
2,51-3,25 adalah brand recall, yaitu responden mampu mengingat kembali
produk pemutih pond’s white beauty detox tanpa adanya bantuan..
3,26-4,00 adalah top of mind, yaitu pond’s white beauty detox merupakan merek yang
disebutkan pertama kali oleh responden.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dilakukan proses pengolahan data untuk
menentukan nilai masing-masing pertanyaan.
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Adapun hasil selengkapnya sebagai berikut :
Tabel 5.8
Tanggapan Responden Tentang Pond’s White Beauty Detox Merupakan
Merek Pemutih Wajah yang Paling Diingat
Pilihan Jawaban
Nilai
Frekuensi Persentase
FXN
(N)
(F)
(%)
1
1,00
1
1
Sangat Tidak Setuju
60
30,00
30
2
Tidak Setuju
132
44,00
44
3
Setuju
100
25,00
25
4
Sangat Setuju
Total
100
100
293
Sumber : Data Primer Diolah
Berdasarkan tabel 5.8 tersebut dapat diketahui bahwa 1 responden (1%)
memberikan tanggapan sangat tidak setuju, 30 responden (30%) memberikan tanggapan
tidak setuju, 44 responden (44%) memberikan tanggapan setuju dan 25 responden (25%)
memberikan tanggapan sangat setuju.
−

x=

Σxi. fi
n
293
=
100

= 2,93
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 2,93.
Dengan mengacu pada rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya, maka nilai
rata-rata tersebut (2,93) menunjukkkan bahwa tingkat kesadaran merek responden
sehubungan dengan Pond’s White Beauty Detox merupakan merek pemutih wajah yang
paling diingat berada pada kategori interval brand recall (2,51-3,25) artinya responden
mampu mengingat kembali produk pemutih pond’s white beauty detox secara spontan
tanpa adanya bantuan.
Tabel 5.9
Tanggapan Responden Tentang Saat Mencari Produk Pemutih Pond’s White
Beauty Detox Adalah Merek yang Pertama Kali Diingat
Pilihan Jawaban
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Nilai
(N)
1
2
3
4

Frekuensi
(F)
1
37
43
19
100

Persentase
(%)
1,00
37,00
43,00
19,00
100

FXN
1
74
129
76
280

Sumber : Data primer diolah
Berdasarkan tabel 5.9 tersebut dapat diketahui bahwa 1 responden (1%)
memberikan tanggapan sangat tidak setuju, 37 responden (37%) memberikan tanggapan
setuju, 43 responden (43) responden memberikan tanggapan setuju dan 19 responden
(19%) memberikan tanggapan sangat setuju.
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Σxi. fi
n

280
100
= 2,80
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 2,80.
Dengan mengacu pada rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya, maka nilai
rata-rata tersebut (2,80) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran merek responden
sehubungan dengan saat mencari produk pemutih wajah Pond’s White Beauty Detox
adalah merek yang pertama kali diingat berada pada kategori interval brand recall (2,513,25) artinya responden mampu mengingat kembali produk pemutih pond’s white beauty
detox secara spontan tanpa adanya bantuan.
=

Tabel 5.10
Tanggapan Responden Tentang Pond’s White Beauty Detox Merupakan Merek
Pemutih Wajah yang Secara Spontan Diingat
Pilihan Jawaban
Nilai
Frekuensi
Persentase
FXN
(N)
(F)
(%)
2
2,00
2
1
Sangat Tidak Setuju
64
32,00
32
2
Tidak Setuju
132
44,00
44
3
Setuju
88
22,00
22
4
Sangat Setuju
Total
100
100
286
Sumber : Data primer diolah.
Berdasarkan tabel 5.10 tersebut dapat diketahui bahwa 2 responden (2%)
memberikan tanggapan sangat tidak setuju, 32 responden (32%) memberikan tanggapan
tidak setuju, 44 responden (44%) memberikan tanggapan setuju dan 22 responden (22%)
memberikan tanggapan sangat setuju.
−

x=

Σxi. fi
n

286
100
= 2,86
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 2,86.
Dengan mengacu pada rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya, maka nilai
rata-rata tersebut (2,86) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran merek sehubungan
dengan Pond’s White Beauty Detox merupakan merek pemutih wajah yang secara
spontan diingat berada pada kategori interval brand recall (2,51-3,25) artinya responden
mampu mengingat kembali produk pemutih pond’s white beauty detox secara spontan
tanpa adanya bantuan.
=
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Tabel 5.11
Tanggapan Responden Tentang Secara Spontan Ingat Merek Pond’s
White Beauty Detox Saat Mencari Produk Pemutih
Pilihan Jawaban
Nilai
Frekuensi Persentase
FXN
(N)
(F)
(%)
3
3,00
3
1
Sangat Tidak Setuju
70
35,00
35
2
Tidak Setuju
126
42,00
42
3
Setuju
80
20,00
20
4
Sangat Setuju
Total
100
100
279
Sumber : Data primer diolah
Berdasarkan tabel 5.11 tersebut dapat diketahui bahwa 3 responden (3%)
memberikan tanggapan sangat tidak setuju, 35 responden (35%) memberikan tanggapan
tidak setuju, 42 responden (42%) memberikan tanggapan setuju dan 20 responden (20%)
memberikan tanggapan sangat setuju.
−

x=

Σxi. fi
n

279
100
= 2,79
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 2,79.
Dengan mengacu pada rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya, maka nilai
rata-rata tersebut (2,79) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran merek sehubungan
dengan secara spontan ingat merek Pond’s White Beauty Detox saat mencari produk
pemutih berada pada kategori interval brand recall (2,51-3,25) artinya responden mampu
mengingat kembali produk pemutih pond’s white beauty detox secara spontan tanpa
adanya bantuan.
Tabel 5.12
Tanggapan Responden Tentang Mengingat Merek Pond’s White Beauty Detox
Setelah Mengingat Merek Produk Yang Lain
Pilihan Jawaban
Nilai
Frekuensi
Persentase
FXN
(N)
(F)
(%)
1
1,00
1
1
Sangat Tidak Setuju
94
47,00
47
2
Tidak Setuju
147
49,00
49
3
Setuju
12
3,00
3
4
Sangat Setuju
Total
100
100
254
Sumber : Data primer diolah
Berdasarkan tabel 5.12 tersebut dapat diketahui bahwa 1 responden (1%)
memberikan tanggapan sangat tidak setuju, 47 responden (47%) memberikan tanggapan
tidak setuju, 49 responden (49%) memberikan tanggapan setuju dan 3 responden (3%)
memberikan tanggapan sangat setuju.
=
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−

x=
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Σxi. fi
n

254
100
= 2,54
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 2,54.
Dengan mengacu pada rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya, maka nilai
rata-rata tersebut (2,54) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran merek sehubungan
dengan mengingat kembali Pond’s White Beauty Detox setelah mengingat merek produk
pemutih yang lain berada pada kategori interval brand recall (2,51-3,25) artinya
responden mampu mengingat kembali produk pemutih pond’s white beauty detox secara
spontan tanpa adanya bantuan.
Tabel 5.13
Tanggapan Responden Tentang Setelah Menyebutkan Beberapa Merek Pemutih
Wajah Baru Ingat Dengan Pond’s White Beauty Detox
Pilihan Jawaban
Nilai
Frekuensi
Persentase
FXN
(N)
(F)
(%)
20
0,00
0
1
Sangat Tidak Setuju
100
50,00
50
2
Tidak Setuju
144
48,00
48
3
Setuju
8
2,00
2
4
Sangat Setuju
Total
100
100
252
Sumber : Data primer diolah
Berdasarkan tabel 5.13 tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang
memberikan tanggapan sangat tidak setuju, 50 responden (50%) memberikan tanggapan
tidak setuju, 48 responden (48%) memberikan tanggapan setuju dan 2 responden (2%)
memberikan tanggapan sangat setuju.
=

−

x=

Σxi. fi
n

252
100
= 2,52

=

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 2,52.
Dengan mengacu pada rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya, maka nilai
rata-rata tersebut (2,52) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran merek sehubungan
setelah menyebutkan beberapa merek pemutih wajah baru ingat dengan Pond’s White
Beauty Detox berada pada kategori intervall brand recall (2,51-3,25) artinya responden
mampu mengingat kembali produk pemutih pond’s white beauty detox secara spontan
tanpa adanya bantuan.
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Tabel 5.14
Tanggapan Responden Terhadap Tidak Tahu Bahwa Pond’s
White Beauty Detox Merupakan Merek Pemutih Wajah
Pilihan Jawaban
Nilai
Frekuensi
Persentase
FXN
(N)
(F)
(%)
20
20,00
20
1
Sangat Tidak Setuju
124
62,00
62
2
Tidak Setuju
51
17,00
17
3
Setuju
4
1,00
1
4
Sangat Setuju
Total
100
100
199
Sumber : Data primer diolah
Berdasarkan tabel 5.14 tersebut dapat diketahui bahwa 20 responden (20%)
memberikan tanggapan sangat tidak setuju, 62 responden (62%) responden memberikan
tanggapan tidak setuju, 17 responden (17 %) memberikan tanggapan setuju dan 1
responden (1%) memberikan tanggapan sangat setuju.
−

x=

Σxi. fi
n

199
100
= 1,99
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 1,99.
Dengan mengacu pada rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya, maka nilai
rata-rata tersebut (1,99) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran merek sehubungan
tidak tahu bahwa Pond’s White Beauty Detox merupakan merek pemutih wajah berada
pada kategori interval brand recognition (1,76-2,50) artinya responden mengingat
kembali produk pemutih pond’s white beauty detox dengan adanya bantuan.
=

Tabel 5.15
Tanggapan Responden Terhadap Tidak Menyadari Bahwa Pond’s
White Beauty Detox Merupakan Merek Pemutih Wajah
Pilihan Jawaban
Nilai
Frekuensi
Persentase
FXN
(N)
(F)
(%)
24
24,00
24
1
Sangat Tidak Setuju
106
53,00
53
2
Tidak Setuju
63
21,00
21
3
Setuju
8
2,00
2
4
Sangat Setuju
Total
100
100
201
Sumber : Data primer diolah
Berdasarkan tabel 5.15 tersebut dapat diketahui bahwa 24 responden (24%)
memberikan tanggapan sangat tidak setuju, 53 responden (53%) memberikan tanggapan
tidak setuju, 21 responden (21%) memberikan tanggapan setuju dan 2 responden (2%)
memberikan tanggapan sangat setuju.
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−

x=
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Σxi. fi
n

201
100
= 2,01
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 2,01.
Dengan mengacu pada rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya, maka nilai
rata-rata tersebut (2,01) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran merek sehubungan tidak
menyadari bahwa Pond’s White Beauty Detox merupakan merek pemutih wajah berada
pada kategori interval brand recognition (1,76-2,50) artinya responden mengingat
kembali produk pemutih pond’s white beauty detox dengan adanya bantuan.
3. Pengujian Hipotesis
a. Pengujian Hipotesis Pertama
Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana, diketahui bahwa harga
korelasi antara iklan televisi terhadap kesadaran merek (Y) adalah sebesar 0,270.
Dan t-hitung sebesar 8,919 dengan signifikansi 0,000 sedang t-tabel sebesar 1,98
dengan taraf signifikansi 5 %. Harga r bernilai positif dan t-hitung lebih besar dari ttabel pada taraf signifikansi 5 %, ini berarti pengaruh iklan televisi (X) adalah
signifikan sehingga hipotesis pertama yaitu “ iklan televisi berpengaruh positif
terhadap kesadaran merek produk pemutih pond’s white beauty detox pada
mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta diterima ”. Hasil selengkapnya dapat dilihat
pada lampiran 2.
b. Dari hasil perhitungan analisis rating scale dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran
merek responden yang terbentuk berada pada rentang interval brand recall (2,513,25), sehingga hipotesis kedua “top of mind merupakan tingkat kesadaran merek
yang akan terbentuk di benak mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta dengan
adanya iklan televisi pond’s white beauty detox ditolak”.
=

E. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh iklan televisi terhadap kesadaran
merek produk pemutih Pond’s White Beauty Detox pada mahasiswa Universitas PGRI
Yogyakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan analisa regresi sederhana diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
Y= 1,448 +0,270 X
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi Iklan Televisi (X) sebesar
0,270. Jika terjadi kenaikan atau penurunan sebesar 1 satuan, maka akan
meningkatkan atau menurunkan Kesadaran Merek (Y) sebesar 0,270 satuan.
Nilai koefisien determinasi pengaruh dari iklan televisi terhadap kesadaran merek
adalah sebesar 44,8% dan sisanya sebesar 55,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Angka tersebut menunjukkan
kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel iklan televisi terhadap kesadaran
merek masih positif.
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2. Tingkat kesadaran merek yang terbentuk dari hasil pengujian cenderung pada tingkat
interval brand recall yang berarti bahwa mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta
selalu mengingat kembali merek produk pemutih Pond’s White Beauty Detox tanpa
adanya bantuan.
b. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh maka saran yang diberikan adalah
sebagai berikut :
1. Intensitas tayangan iklan televisi Pond’s White Beauty Detox dapat ditingkatkan
karena berpengaruh terhadap kesadaran merek konsumen.
2. Model iklan dapat dibuat bervariasi agar daya ingat konsumen terhadap produk
pemutih Pond’s White Beauty Detox dipertahankan.
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