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ABSTRAK

Daya tarik iklan adalah segala bentuk penyajian promosi ide, barang atau jasa secara

nonpersonal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Tujuan

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas daya tarik iklan televisi mie

sedaap white curry pada mahasiswa kos di PMD RT.21 / RW.08 Palembang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengambil data melalui

penyebaran kuesioner serta memiliki variabel bebas (X) yaitu Daya Tarik Iklan dan

variabel terikat (Y) yaitu Efektivitas Iklan Televisi. Populasi penelitian ini berjumlah

120 orang, sementara sampelnya berjumlah 50 orang yang didapat dengan

menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah observasi, kuesioner dengan skala likers, dan dokumentasi.

Semua data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dianalisis menggunakan

program SPSS versi 20. Sedangkan untuk mengetahui efektivitas daya tarik iklan

televisi mie sedaap white curry digunakan rumus regresi linier sederhana. Sehingga

diperoleh persamaan Y=80,397 + 0,757X dan memiliki nilai sebesar 0,654 (65,4%)

sehingga hubungannya positif. Selanjutnya untuk mengetahui signifikan atau tidak

signifikan antara variabel X dan Y dilakukan uji t dan hasilnya t hitung lebih besar

dari t tabel (6,675 >1,677). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada

efektivitas daya tarik iklan televisi mie sedaap white curry pada mahasiswa kos.

Kata kunci: Efektivitas, Iklan Televisi, Daya Tarik Iklan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sarana interaksi sesama manusia terjadi sejak manusia mulai hidup

berpasangan hingga berkelompok di dunia ini, baik dengan cara sederhana maupun

dengan sarana canggih. Proses interaksi tersebut dinamakan komunikasi, karena

setiap individu berhak untuk mengeluarkan pendapat. Istilah komunikasi berasal dari

kata: commoon, yang berarti “sama”, dengan maksud sama makna, sehingga secara

sederhana dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah proses menyamakan persepsi,

pikiran dan rasa antara komunikator dengan komunikan1. Dalam berkomunikasi kita

dapat mengambil kesimpulan tentang berbagai hal mengenai perasaan orang lain.

Kehadiran media massa dalam tatanan masyarakat modern sudah pasti tidak

dapat dipungkiri lagi, seluruh dunia kini ibarat menjadi sebuah desa yang sangat

besar. Hal itu terjadi karena kehadiran media massa yang membuat batasan jarak dan

waktu yang sangat pesat menjadi semakin memudar2. Komunikasi massa adalah

komunikasi melalui media cetak dan elektronik. komunikasi massa membutuhkan

gatekeeper (penapis informasi atau palang pintu) yakni beberapa individu atau

kelompok yang bertugas menyampaikan atau mengirimkan informasi dari individu

ke individu yang lain melalui media massa (surat kabar, majalah, televisi, radio, video

1
Mondry M.Sos, Pemahaman Teori Dan Praktik Jurnalistik, (Bogor: Ghalia Indonesia,

2008), h. 1
2Ibid,. h. 18
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tape, compack disk, buku)3. Untuk mendapatkan suatu informasi akan membutuhkan

suatu alat yang dapat menghasilkan informasi.

Televisi adalah media yang dapat dinikmati oleh orang banyak, dan televisi

pun tidak terdiri dari musik saja televisi juga membutuhkan iklan, sinetron, film,

acara berita, rohani dan lainya4. Definisi televisi adalah sebuah media telekomunikasi

terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik

itu sebagai monokrom (hitam putih) maupun berwarna. Televisi membuktikan bahwa

dengan sifat audio visual yang dimilikinya, menjadikan televisi sangat pragmatis,

sehingga mudah mempengaruhi penonton dalam hal sikap, tingkah laku dan pola

berpikirnya. Maka pantaslah kalau dalam waktu yang relatif singkat televisi telah

menempati jajaran teratas dari jajaran media massa5. Stasiun televisi sendiri terbagi

menjadi dua, stasiun televisi pemerintah dan stasiun televisi swasta.

Stasiun televisi pemerintah atau lebih dikenal dengan Televisi Republik

Indonesia (TVRI) yang berstatus sebagai lembaga penyiaran publik, seluruh biaya

operasional TVRI masih ditanggung oleh negara. Kedua, industri stasiun televisi

swasta (RCTI, SCTV, TPI) yang tidak bisa lepas dari keberadaan para advertiser

(pengiklan), karena untuk menghidupi industri yang begitu besar tentunya

memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga membutuhkan keuntungan yang cukup

besar. Sedangkan satu-satunya penghasilan dari industri televisi swasta adalah dari

3Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 3-7
4Morissan, Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi, (Jakarta:

Kencana, 2008), h.10
5Op.Cit., h. 117
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para advertiser (pengiklan) sehingga keberadaan kedua pihak ini merupakan

simbiosis mutualisme (saling menguntungkan)6. Masyarakat membutuhkan hiburan

dalam menggunakan televisi, baik berupa berita, sinetron, dan iklan.

Tanpa iklan, para produsen dan distributor tidak akan dapat menjual

barangnya dan pembeli tidak akan memiliki informasi yang memadai tentang produk

maupun jasa yang dibutuhkan. Iklan berfungsi sebagai penyampai pesan tentang

suatu produk barang atau jasa7. Periklanan dapat memilih media yang sesuai agar

terjadi kecocokan antara konten dan konteks tersebut. Sampai saat ini telah

berkembang berbagai media iklan, yaitu media cetak (surat kabar, majalah, leaflet),

media audial (radio), media audiovisual (televisi, komputer). Saat ini, televisi yang

paling digemari oleh perusahaan dalam mengiklankan produk-produknya.

Mengingat pentingnya periklanan bagi pemasaran produk suatu perusahaan

baik berupa barang dan jasa, perusahaan berlomba-lomba merancang iklan yang

menarik dan efektif dalam mempengaruhi masyarakat untuk membeli produknya.

Periklanan yang efektif adalah iklan yang berisi pesan-pesan yang dapat menjawab

permasalahan suatu merek produk dan mampu menerangkan isi produk secara

keseluruhan kepada masyarakat8. Hampir setiap produsen mie instan terus

memasarkan produk terbarunya dengan berbagai macam merek dan rasa seperti,

Indomie, Mie Sedaap, Sarimi, Mie Sukses, dan lain-lain.

6Wawan Kuswandi, Komunikasi Masa: Sebuah Analisis Isi Media Televisi, (Jakarta:
Rhineka Cipta, 1997), h. 162

7Deddy Mulyana dkk, Ilmu Komunikasi Sekarang Dan Tantangan Masa Depan, (Jakarta:
Kencana PrenadaMedia, 2011), h. 470

8
Ibid., h. 234
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Persaingan mie instan dalam merebut pangsa pasar dalam negeri masih

dimenangkan oleh Indomie sebagai brand dari produk PT. Indofood. Sadar akan

posisi hanya di nomor urut dua setelah Indomie, Wingsfood meluncurkan produk Mie

Sedaap dengan varian rasa terbaru Mie Sedaap White Curry, yang tayang di berbagai

channel televisi Indonesia sejak 18 juni 2016. Demi menarik minat konsumen,

produsen Wingsfood menggaet Syahrini sebagai brand ambassador, artis sekaligus

penyanyi. Iklan yang berdurasi 30 detik ini memiliki tagline “membuat lidah menari-

nari”, dengan jingle menarik yang dilengkapi sedikit tarian unik dari syahrini.

Mie instan sudah menjadi makanan pendamping bagi setiap individu, hampir

semua orang menyukai makanan siap saji ini, mulai dari kalangan anak-anak, remaja,

dewasa, hingga lanjut usia. Khususnya bagi mahasiswa yang tinggal di kos-kosan,

mie instan adalah solusi terbaik untuk menghemat pengeluaran di penghujung bulan.

Selain harganya yang murah dan rasanya yang enak, produk mie instan juga mudah di

dapat.

Hal ini terbukti saat peneliti melakukan survei awal di Kelurahan Pahlawan

Kecamatan Kemuning jalan Perumahan Masyarakat Daerah (PMD) RT. 21 / RW. 08

Palembang, yang merata dihuni oleh anak kos. Diantaranya Reni dan Niken, yang

mengaku sering mengkonsumsi produk mie instan dari brand tertentu, dan

mewajibkan makanan siap saji ini harus ada di kost-an sebagai bahan cadangan

makanan. Keduanya mengatakan belum mencoba produk terbaru dari Mie Sedaap

tersebut, dengan alasan penjual produk Mie Sedaap rasa White Curry belum merata di
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pasaran. Namun keduanya mengaku sangat tertarik ketika melihat iklan Mie Sedaap

White Curry di televisi, dan mereka ingin membeli serta mencoba rasanya. Tidak

hanya itu, mereka juga tertarik terhadap iklan tersebut dari sisi jingle, terbukti saat

keduannya hafal dengan lirik jingle yang dibawakan oleh Syahrini.

Berdasarkan dari fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul Efektivitas Daya Tarik Iklan Televisi Mie Sedaap White Curry Pada

Mahasiswa Kos di PMD RT. 21 / RW. 08 Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumuskan masalah dalam penelitian ini:

Bagaimana efektivitas daya tarik iklan televisi Mie Sedaap White Curry pada

mahasiswa kos di PMD RT.21 / RW.08 Palembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas daya tarik iklan televisi Mie Sedaap

White Curry pada mahasiswa kos di PMD RT.21 / RW.08 Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan

pada umumnya, dan pengembangan pengetahuan yang sejenis, yang berhubungan

dengan jurnalistik.
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b. Secara Praktis

1. Bagi produsen yang akan membuat iklan, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan pemikiran dan informasi akan hal-hal yang membuat konsumen

selalu mengingat dan tertarik melihat iklan tersebut sehingga iklan menjadi lebih

efektif, yang selanjutnya dapat mendongkrak penjualan produk perusahaan.

2. Bagi pihak lain mahasiswa atau umum, diharapkan penelitian ini dapat menjadi

bahan rujukan dan ilmu pengetahuan yang baru bagi penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, maka

peneliti akan menampilkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang

berkaitan dengan pengaruh daya tarik iklan sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Helmi Elyardi (2014), Mahasiswa

Universitas Diponegoro yang berjudul “Analisis Pengaruh Daya Tarik Iklan Dan

Promosi Penjualan Terhadap Kesadaran Merek Dan Dampaknya Terhadap Ekuitas

Merek Mie Sedaap Dikota Semarang”. Hasil penelitian menunjukan bahwa daya

tarik iklan dan promosi penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kesadaran merek, dimana kesadaran merek tersebut berdampak positif dan signifikan

pada ekuitas merek.

Penelitian yang dilakukan oleh Mita Wahyuni (2015), Mahasiswi UIN Raden

Fatah Palembang ini yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan

Konsumen Membeli Produk Mie Instan Indofood (studi Kasus pada Mahasiswa



7

Tingkat Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang)”.

Hasil penelitian dalam pembahasan yang sesuai dengan hipotesis adalah :

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan karena terlihat bahwa nilai

koefisian determinasi adalah sebesar 0,243, ini artinya bahwa variasi

perubahan variabel keputusan konsumen (Y) dipengaruhi oleh variabel bebas

labelisasi halal (X), sebesar 24,3%, sedangkan sisanya sebesar 75,7%

dipengaruhi oleh variabel lain diluar model persamaan.

2. Dari penelitian ini regresinya diperoleh koefisien untuk variabel bebas X =

0,313 dan konstanta sebesar 9,532, sehingga model persamaan regresi yang

diperoleh adalah Y = 9,532 + 0,313 X, itu artinya besaran pengaruh labelisasi

halal terhadap keputusan konsumen sebesar 0,313 maka keputusan konsumen

membeli produk mie instant indofood mengalami 1 kenaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Minanti (2015) Mahasisiswi UIN Raden Fatah

Palembang ini yang berjudul ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Karyawan terhadap

Minat Beli Konsumen pada CV. Annafi jati furniture palembang”, Berdasarkan hasil

penelitian menunjukan bahwa kualitas layanan karyawan berpengaruh signifikan

terhadap minat beli konsumen pada CV. Annafi Jati Furniture Palembang. Hal ini

terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas layanan karyawan

dapat menerangkan minat beli konsumen sebesar 11,1% artinya kualitas layanan

karyawan berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen pada CV.Annafi Jati
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Furniture Palembang yang juga berarti apabila kualitas layanan karyawan naik maka

minat beli konsumen juga akan naik.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang

dilakukan oleh Mita Wahyuni, Minanti menjadikan keputusan konsumen sebagai

objek penelitian, sedangkan Aditya Helmi Elyardi menjadikan kesadaran merek

sebagai objek penelitian. Namun Aditya Helmi Elyardi, Mita Wahyuni, dan Minanti

meneliti pengaruh daya tarik iklan, label halalnya, dan kualitasnya. Sedangkan

peneliti melakukan penelitian efektivitas daya tarik iklan televisi Mie Sedaap White

Curry

.
E. Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis yang telah disusun.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis uji T pada analisis regresi.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui Efektivitas

Daya Tarik Iklan Televisi Mie Sedaap White Curry.

Menentukan Ho dan H1 :

a. Ho daya tarik iklan televisi mie sedaap white curry tidak efektif

b. H1 daya tarik iklan televisi mie sedaap white curry efektif

F. Kerangka Teori

Agar penelitian ini memiliki dasar yang kuat, peneliti mengunakan teori

komunikasi massa yaitu teori uses and gratifications.



9

1. Teori uses and gratifications

Teori uses and gratifications menekankan pada pendekatan manusia dalam

melihat media massa artinya manusia memiliki otonomi, wewenang melakukan

media media massa. Konsumen media mempunyai kebebasan untuk memutuskan

bagaimana (lewat media mana) mereka menggunakan media dan bagaimana media

itu berdampak pada dirinya9. Teori ini menganggap khalayak aktif dalam

menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya.

Kajian komunikasi teori Uses and Gratification Theory dilakukan oleh Elihu

Katz, Jay G. Blumlerm dan Michael Gurevitch pada tahun 197410. Para ahli yang

mendukung teori ini berpendapat bahwa yang dibutukan manusia yang dapat di

pengaruhi bagaimana mereka mengunakan dan merespon saluran media. Dengan

kata lain penggunaan media oleh khalayak diasumsikan sebagai sebuah perilaku

dimana khalayak dengan sadar memilih dan mengkonsumsikan media tertentu. Dari

teori uses and gratifications ini bisa juga dikaitkan dengan teori lain seperti teori

iklan, daya tarik iklan, televisi dan efektivitas.

2. Periklanan

Iklan adalah semua bentuk aktivitas komunikasi yang menghadirkan dan

mempromosikan ide, barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Iklan

merupakan segala bentuk pesan tentang suatu produk atau jasa yang disampaikan

lewat suatu media, baik cetak maupun elektronik yang ditujukan kepada sebagian

9Op.Cit., h. 191
10Ibid., h. 192
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atau seluruh masyarakat11. Dari definisi iklan tersebut penulis menyimpulkan bahwa

iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media

yang ditujukan untuk khalayak luas.

Faktor kunci utama periklanan adalah bahwa iklan harus menggugah

perhatian calon konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan12.

Pesan kemudian harus dirancang meliputi : isi iklan, struktur iklan, format iklan,

sumber iklan13. Dari susunan inilah sebuah iklan layak atau tidaknya untuk

dipromosikan.

3. Daya Tarik Iklan

Iklan yang menarik adalah iklan yang mempunyai daya tarik, yaitu memiliki

kemampuan untuk menarik perhatian pasar (audience) sasaran. Daya tarik iklan

secara komprehensif menurut Kotler, adalah segala bentuk penyajian dan promosi

ide, barang atau jasa secara nonpersonal oleh suatu sponsor tertentu yang

memerlukan pembayaran14. Daya tarik dalam iklan harus bisa membuat konsumen

sadar akan nilai suatu merek.

11Morissan, Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 17
12Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.72-73
13Ibid., h.115
14A. Shimp Terence, Periklanan dan Promosi, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 367
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Daya tarik menurut Shimp yang sering digunakan dalam iklan antara lain15:

1) Daya tarik peran pendukung (endorser) dalam iklan

Menurut urutan tingkat kepentingannya, pertimbangan pertama adalah kredibilitas

endorser, kecocokan endorser dengan khalayak, kecocokan endorser dengan

merek, daya tarik endorser, dan setelah itu pertimbangan lainnya.

2) Daya tarik humor dalam iklan

Pemakaian humor sangat efektif untuk membuat orang-orang memperhatikan

iklan dan menciptakan kesadaran merek. Bila dilakukan dengan benar dan pada

keadaan yang tepat, humor dapat merupakan teknik periklanan yang sangat efektif.

3) Daya tarik rasa takut

Logika yang mendasari penggunaan daya tarik rasa takut adalah untuk melibatkan

khalayak dengan pesan sehingga mendorong diterimanya argumen-argumen pesan.

4) Rasa bersalah sebagai pengikat

Para pengiklan dan komunikator pemasaran lainnya menyajikan rasa bersalah dan

mencoba untuk membujuk para calon pelanggan dengan menegaskan atau

menyimpulkan bahwa rasa bersalah dapat dihapus dengan menggunakan produk

yang dipromosikannya.

5) Pemakaian unsur seksual di dalam periklanan

Iklan yang berisi daya tarik seksual akan efektif bila hal ini relevan dengan pesan

penjualan dalam iklan. Tetapi, bila digunakan dengan benar, dapat menimbulkan

15Ibid., h. 459
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perhatian, meningkatkan ingatan dan menciptakan asosiasi yang menyenangkan

dengan produk yang diiklankan.

6) Daya tarik musik iklan

Musik telah menjadi komponen penting dunia periklanan hampir sejak suara direkam

pertama kali. Jingle, musik latar, nada-nada popular, dan aransemen klasik digunakan

untuk menarik perhatian, menyalurkan pesan-pesan penjualan, menentukan

tekanan emosional untuk iklan, dan mempengaruhi suasana hati para pendengar.

Pada dasarnya konsumen pasti ingin membeli produk yang berkualitas.

Akan tetapi jika kualitas antara beberapa produk sangat seimbang, mungkin

akhirnya iklan suatu produklah yang dijadikan dasar oleh seorang konsumen

untuk membeli produk yang diminati. Maka dalam hal ini, daya tarik iklanlah yang

akan mempengaruhi persepsi konsumen sehingga iklan tersebut dapat efektif.

4. Televisi

Televisi adalah sebuah alat komunikasi elektronik penangkap siaran berupa

audio visual yang banyak diminati oleh orang diseluruh dunia. Televisi merupakan

salah satu medium bagi para pemasang iklan di Indonesia16. Suatu siaran

membutuhkan berbagai peralatan keras, misalnya siaran televisi akan membutuhkan

peralatan seperti kamera, peralatan transmisi dan pesawat televisi sebagai alat

penerima gambar dan suara.

Kemudian yang dimaksud dengan iklan televisi merupakan pekerjaan

terspesialisasi khususnya bagi perusahaan besar dengan anggaran besar untuk iklan

16Opcit., h. 10
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televisi. Pemasangan iklan televisi biasanya perusahaan besar skala nasional

menggunakan jasa perusahaan iklan khusus pembelian media televisi (specialized

media buying service) yang bertanggung jawab terhadap pembelian waktu siaran dan

penjadwalan penayangan iklan (media schedule)17. Televisi memiliki berbagai

kelebihan dibandingkan dengan jenis media lainnya diantaranya18:

a. Daya jangkau luas

b. Selektivitas dan Fleksibilitas

c. Fokus perhatian

d. Kreativitas dan Efek

e. Prestise serta

f. Waktu tertentu

5. Efektivitas Iklan

Efektivitas iklan merupakan pengukuran atas dampak yang ditimbulkan oleh

kepada seseorang yang melihatnya. Shimp mendefinisikan periklanan yang efektif

yaitu iklan tersebut telah mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pengiklan.

Iklan televisi banyak dipilih oleh pengiklan dan biro iklan karena kekuatannya yang

mampu memberikan pengaruh dan dampak komunikasi yang kuat karena

mengandalkan audio, visual dan gerak19. Efektivitas iklan melalui televisi tersebut

17Morissan, Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, (Jakarta: Kencana, 2010), h.236
10Ibid., h. 240
19Op.Cit., h. 357
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diharapkan dapat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk yang

ditawarkan.

Sedangkan menurut Kotler, efektivitas iklan dapat dilihat dari dua sudut

pandang hasil atau dampak yaitu : dampak komunikasi dari suatu iklan yang meliputi

pengaruhnya pada kesadaran, pengetahuan, dan preferensi, dan yang kedua adalah

dampak terhadap penjualan dimana dampak ini lebih sulit untuk diukur karena

penjualan dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya oleh periklanan20. Umumnya,

dimensi efektivitas yang dapat diukur meliputi perhatian, pemahaman, sikap terhadap

iklan, sikap terhadap merek, dan niat pembelian.

AC Nielsen mengemukakan model EPIC untuk mengukur efektivitas iklan

yang mencakup empat aspek yaitu21:

a. Empati : memberikan informasi yang berharga tentang daya tarik suatu merek.

Empati ini melibatkan afeksi dan kognisi konsumen.

b. Persuasi : menginformasikan apa yang dapat diberikan suatu iklan untuk

peningkatan atau penguatan karakter suatu merek, sehingga pemasang iklan

memperoleh pemahaman tentang dampak iklan terhadap keinginan konsumen

untuk membeli serta memperoleh kemampuan suatu iklan dalam

mengembangkan daya tarik suatu merek. Dalam dunia periklanan, persusasi

adalah perubahan kepercayaan, sikap dan keinginan berprilaku yang disebabkan

satu komunikasi promosi.

20Durianto, dkk, Analisis Efektivitas Iklan Televisi Softener, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 58
21Ibid., h.102
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c. Dampak (Impact) : menunjukan apakah suatu merek dapat terlihat menonjol

dibandingkan merek lain pada kategori yang serupa dan apakah suatu iklan

mampu melibatkan konsumen dalam pesan yang disampaikan. Dampak (Impact)

yang diinginkan dari hasil iklan adalah jumlah pengetahuan produk (product

knowledge) yang dicapai konsumen melalui tingkat keterlibatan konsumen

dengan produk atau proses pemilihan

d. Komunikasi : memberikan informasi tentang kemampuan konsumen dalam

mengingat pesan utama yang disampaikan, pemahaman konsumen serta kekuatan

kesan yang ditinggalkan pesan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research yang

bersifat kuantitatif menghubungkan variabel independent yaitu daya tarik iklan

televisi dan variabel dependent yaitu efektivitas iklan mie sedaap white curry.

2. Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas (independent) yang

mencakup daya tarik iklan mie sedaap white curry (X), sedangkan variabel tidak

bebas (dependen) adalah efektivitas iklan televisi (Y)22.

22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2013), hlm. 27
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Tabel 1.1 Operasional Variabel

Variabel Dimensi Indikator

S
K

A
L

A
L

IK
E

R
T

Efektivitas

Iklan (Y)

Empati
1. Tanggapan kognisi konsumen

2. Tanggapan afeksi konsumen

Persuasi

1. Perubahan kepecayaan

2. Perubahan sikap

3. Perubahan prilaku

Impact/ Dampak
1. Manfaat positif dari produk

2. Ketergantungan terhadap produk

Komunikasi

1. Daya ingat terhadap pesan iklan

2. Pemahaman konsumen terhadap

pesan iklan

3. Kesan yang ditinggalkan pesan

iklan

Daya Tarik

Iklan (X)

Daya tarik endorser

1. Kecocokan tokoh dengan merek

2. Daya tarik tokoh

3. Kredibilitas endorser

Daya tarik humor

1. Sifat humor dalam

mempertahankan produk

2. Menyempurnakan kesukaan

terhadap iklan maupun produk

3. Keunggulan terhadap non humor

untuk meningkatkan persuasi

Daya tarik rasa takut

1. Konsekuensi negatif jika tidak

menggunakan produk

2. Konsekuensi negatif terhadap

perilaku yang tidak aman

Daya tarik rasa bersalah

1. Membujuk konsumen dengan

rasa bersalah

2. Memotivasi konsumen untuk

mengambil tindakan

Daya tarik seksual

1. Ekspresi endorser dalam

meyakinkan produk

2. Sensasi suara yang dikeluarkan

Daya tarik musik
1. Irama/Instrumen musik

2. Lirik jingle musik



17

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anak kos yang menonton iklan

televisi Mie Sedaap White Curry, yang berumur minimal 18 tahun yang menonton

minimal lima kali, dan tercatat di kartu keluarga (KK) di Perumahan Masyarakat

Daerah (PMD) RT.21 / RW.08 Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut23. Sampel dalam penelitian ini dari respon iklan televisi Mie

Sedap White Curry yang termasuk mahasiswa minimal berusia 18 tahun yang

tercatat di kartu keluarga (KK) di Perumahan Masyarakat Daerah (PMD) RT.21 /

RW.08 Palembang. Dengan kriterianya adalah sebagai berikut:

1) Pernah melihat iklan mie sedap white curry minimal 5x menonton.

2) Responden telah berumur 18 tahun, karena dari teori Hurlock mengatakan bahwa

masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai 30 tahun24.

Menurut data yang peneliti peroleh, jumlah kepala keluarga di kelurahan

pahlawan sebanyak 3.827 kepala keluarga dengan jumlah penduduknya sebanyak

12.129 jiwa dengan perincian 5.766 jiwa laki-laki dan 6.363 jiwa perempuan. Dan

jumlah penduduk mahasiswa kos di Perumahan Masyarakat Daerah (PMD) RT.21 /

23Ibid., h. 81
24Hurlock, BE. Psikologi Perkembangan: Suatu Perkembangan Sepanjang Rentang

Kehidupan (Edisi 5), (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 2
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RW.08 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang ini berjumlah ±120

jiwa.

Penentuan jumlah sampel akan menggunakan rumus Slovin, dengan taraf

kesalahan 10%:

n =
N

1 + N(e)ଶ

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N= Ukuran Populasi

e = Persen Kelonggaran ketidak telitian

(1%, 5%, 10%)

n =
120

1 + 120(10)ଶ

n =
120

1 + 1.2

n = 54

berdasarkan hasil perhitungan dari 120 populasi didapatkan sampel berjumlah

54 orang yang dibulatkan menjadi 50 orang.

4. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:
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a. Angket (kuesioner)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawab25.

Dalam penelitian ini nantinya responden diminta menilai pendapat mengenai

pertanyaan yang disampaikan dengan pilihan jawaban yang tersedia yaitu point 1-5

dengan skala likert. Dengan skor 5 sangat setuju dan skor 1 sangat tidak setuju

dengan model pertanyaan sebagai berikut26:

SS S RR TS STS

Skor ini kemudian menjadi masukan dalam memberikan skor pada suatu

jawaban dari responden terhadap suatu pernyataan responden.

b. Observasi

Yaitu mengamati secara langsung lokasi penelitian dengan mencatat data-data

yang diperlukan untuk mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang

diteliti.

5. Teknik Analisis Data

1) Uji validitas

Uji validitas menunjukan sejauh suatu alat pengukuran itu

(kuesioner) mengukur apa yang ingin di ukur dalam sebuah penelitian secara tepat.

25Op.Cit., h. 142
26Ibid., h. 186
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Sebab instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan

serta dapat mengungkapkan data dari variabel yang akan diteliti secara tepat.

2) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu instrument dikatakan reliabel

apabila instrument tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkapkan data yang

bisa dipercaya. Pengujian keandalan alat ukur dalam penelitian ini menggunakan

reliabilitas metode alpha. Metode alpha yang digunakan adalah metode Cronbach

Alpha yaitu:

ܽ=
݇ݎ

1 + (݇− ݎ(ݎ

Dimana:

a =koefisien keandalan alat ukur

r =koevisien rata-rata korelasi antar variabel

k =jumlah variabel bebas dalam persamaan

Uji reliabilitas dengan metode Cronbach Alpha, suatu instrument dikatakan

reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,60. Indikator pengukuran reliabilitas

yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut :
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No. Alpha / r hitung Keterangan
1 0,8 – 1,0 Reliabilitas baik
2 0,6 – 0,799 Reliabilitas diterima
3 < 0,6 Reliabilitas kurang baik

3) Uji Hipotesis (Uji t)

Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi linier

sederhana, Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya

efektivitas daya tarik iklan televisi mie sedaap white curry. Data yang diperoleh

dilapangan nanti akan diolah dengan menggunakan SPSS versi 20.

Analisis regresi linier sederhana adalah efektivitas secara linier antara variabel

independen (X) dengan variabel dependen (Y), atau dalam artian ada variabel yang

mempengaruhi dan ada variabel yang terikat. Analisis ini untuk mengetahui

efektivitas antara independen dengan dependen apakah efektif atau tidak dan untuk

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen

mengalami kenaikan atau penurunan. Analisis regresi linier ini banyak digunakan

untuk uji pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut27:

27Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2011), Cet Ke-2, h.221
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Y = a + bX

Keterangan :

Y = Efektivitas Iklan (variabel dependen / nilai yang diprediksi)

X = Daya Tarik Iklan (variabel independen)

a = Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan jika bernilai positif ataupun

penurunan jika bernilai negatif)

Setelah koefisien regresi diperoleh, maka dilakukanlah uji hipotesis yaitu uji t

untuk menguji perbedaan dua sampel pada variabel interval/rasio. Dan untuk

mengetahui apakah efektivitas antara variabel X dengan Y signifikan atau tidak

signifikan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komunikasi

Sebelum membahas lebih jauh mengenai televisi, penelitian ini akan terlebih

dahulu menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi berasal dari kata commoon,

yang berarti “sama”, dengan maksud sama makna, sehingga secara sederhana dapat

dikatakan bahwa komunikasi adalah proses menyamakan persepsi, pikiran dan rasa

antara komunikator dengan komunikan1. Dalam berkomunikasi kita dapat mengambil

kesimpulan tentang berbagai hal mengenai perasaan orang lain.

Komunikasi menciptakan satu pemahaman yang sama antara dua orang atau

bahkan lebih. Untuk lebih jelasnya ada beberapa pakar komunikasi yang menjelaskan

definisi dari komunikasi, Menurut Harold D. Laswell menyatakan komunikasi

dengan cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah

menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui

saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya.” Sedangkan menurut Onang Uchjana

menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih

membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang

pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam melalui media2.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah

proses penyampaian pesan berupa informasi meliputi semua tingkah laku manusia

1
Mondry, Pemahaman Teori Dan Praktik Jurnalistik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 1

2Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), Cet
Ke-11, h. 19-20.
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yang berbentuk tanda atau simbol, baik dalam bentuk verbal atau bentuk non verbal

yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk menyamakan pikiran atau pemahaman

sebelum saling mempengaruhi dalam melakukan sebuah tindakan.

1. Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media cetak dan elektronik.

Komunikasi massa membutuhkan gatekeeper (penapis informasi atau palang pintu)

yakni beberapa individu atau kelompok yang bertugas menyampaikan atau

mengirimkan informasi dari individu ke individu yang lain melalui media massa

seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, video tape, compack disk, dan buku3. Ada

beberapa era yang dapat dijadikan dasar pijakan untuk melihat sejarah perkembangan

komunikasi massa. Menurut Melvin Defleur dan Sandra J. Ball-Rokeach dalam

bukunya Theories of mass communication, disebutkan ada lima revolusi komunikasi

massa4 :

a. Zaman penggunaan tanda dan isyarat sebagai alat komunikasi (the age of signs

and signals).

b. Zaman digunakannya percakapan da bahasa sebagai alat komunikasi (the age of

speech and language).

c. Zaman digunakannya tulisan sebagai alat komunikasi (the age of writing).

d. Zaman digunakannya media cetak sebagai alat berkomunikasi (the age of print).

3Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta : Rajawali Pers : 2014), h. 3-7
4Ibid., h. 34
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e. Zaman digunakannya media massa sebagai alat komunikasi (the age of mass

omunication).

Selain sejarah perkembangan, komunikasi massa juga memiliki ciri-ciri

khusus yaitu: berlangsung searah, komunikator melembaga, pesan bersifat umum,

menimbulkan keserempakan, dan komunikan heterogen5. Komunikasi massa

berkembang lebih cepat dengan munculnya internet sebagai bagian dari media massa.

Internet telah mampu mengatasi proses penyebaran informasi didunia ini, apalagi

internet kemudian diintegrasikan dengan media massa lain seperti radio, televisi, dan

media cetak lainnya.

2. Televisi

Berdasarkan perkembangan yang ada saat ini penyampaian pesan atau

gagasan kepada khalayak atau massa melalui media komunikasi yang terorganisasi

seperti surat kabar, majalah, (media cetak), radio, televisi sebagai aktivitas mencari

informasi, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik.

Televisi merupakan salah satu medium bagi para pemasang iklan di indonesia6. Suatu

siaran membutuhkan berbagai peralatan keras. Misalnya, siaran televisi akan

membutuhkan peralatan seperti kamera, peralatan transmisi dan pesawat televisi

sebagai alat penerima gambar dan suara. Media massa televisi meskipun sama dengan

5
Op.Cit., h. 14

6Morissan, Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi, (Jakarta :
Kencana, 2008), h.10
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radio dan film sebagai media massa elektronik, tetapi mempunyai ciri dan sifat yang

berbeda dengan media massa cetak seperti surat kabar dan majalah.

Televisi memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan jenis media

lainnya diantaranya7 :

a. Daya jangkauan luas

Walaupun iklan televisi merupakan iklan yang paling mahal di antara media

lainnya, karena biaya pembuatan iklan dan biaya penayangannya yang besar, namun

karena daya jangkaunya yang luas, maka biaya iklan televisi justru yang paling

murah diantara media lainnya jika dilihat dari jumlah orang yang dapat dijangkaunya

(CPM). Daya jangkau siaran yang luas memungkinkan pemasar memperkenalkan dan

mempromosikan produk barunya secara serentak dalam wilayah yang luas bahkan ke

seluruh wilayah suatu negara. Karena kemampuannya menjangkau audiensi dalam

jumlah besar, maka televisi menjadi media ideal untuk mengiklankan produk

konsumsi massal (mass-consumption products), yaitu barang-barang yang menjadi

kebutuhan sehari-hari. Perusahaan dengan distribusi produk yang luas memilih

televisi sebagai media untuk menjangkau pasar yang luas.

b. Selektivitas dan fleksibilitas

Televisi sering dikritik sebagai media yang tidak selektif (nonselective

medium) dalam menjangkau audiensinya sehingga sering dianggap sebagai media

lebih cocok untuk produk konsumsi massal. Selain audiensi yang besar televisi juga

menawarkan fleksibilitasnya dalam hal audiensi yang dituju. Jika suatu perusahaan

7Morissan, Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, (Jakarta: Kencana, 2010), h.240-246
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manufaktur ingin mempromosikan barangnya pada suatu wilayah tertentu, maka

perusahaan itu dapat memasang iklan pada stasiun televisi yang terdapat diwilayah

bersangkutan. Siaran iklan ditelevisi menurut Willis Aldridge memiliki flexibility that

permits adaptation to special needs and interest (fleksibilitas yang memungkinkan

penyesuaian terhadap kebutuhan dan kepentingan yang khusus).

c. Fokus perhatian

Siaran iklan televisi akan selalu menjadi pusat perhatian audiensi pada saat

iklan itu ditanyangkan. Perhatian audiensi akan tertuju hanya kepada siaran iklan

dimaksud ketika iklan itu muncul dilayar televisi tidak kepada hal-hal lain.

d. Kreativitas dan efek

Televisi merupakan media iklan yang paling efektif karena dapat

menunjukkan cara bekerja suatu produk pada saat digunakan.

e. Prestise

Perusahaan yang mengiklankan produknya ditelevisi biasanya akan menjadi

sangat dikenal orang. Baik perusahaan yang memproduksi barang tersebut maupun

barang itu sendiri akan menerima status khusus dari masyarakat. Dengan demikian,

produk tersebut mendapatkan prestise tersendiri.

f. Waktu tertentu

Suatu produk dapat diiklankan ditelevisi pada waktu-waktu tertentu ketika

pembeli potensialnya berada di depan televisi.
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Sedangkan kelemahan dari iklan televisi diantaranya8:

a) Biaya mahal

Biaya iklan televisi yang mahal tidak disebabkan tarif penayangan iklan yang

mahal, biaya yang dikenakan kepada pemasang iklan televisi dihitung berdasarkan

detik, tetapi juga biaya produksi iklan berkualitas yang juga mahal. Di indonesia,

pada tahun 2005, tarif rata-rata iklan televisi dengan durasi 30 detik adalah sekitar 20

juta rupiah untuk sekali tayang pada prime time, sementara di AS, tarif iklan rata-rata

adalah $300.000 (sekitar Rp 2,7 miliar) dan bahkan melebihi $ 1 juta (sekitar Rp 9

miliar) untuk iklan dengan kualitas tertentu sedangkan untuk acara Superbowl yang

sangat populer dikenakan biaya lebih dari $800.000 (Rp 7,6 miliar) atau Rp 247 juta

per detik.

b) Informasi terbatas

Dengan durasi iklan yang rata-rata hanya 30 detik dalam sekali tayang, maka

pemasang iklan tidak memiliki cukup walau untuk secara leluasa memberikan

informasi yang lengkap. Durasi iklan disusun dalam kelipatan waktu tertentu

misalnya 30 detik, 60 detik, dan seterusnya dengan biaya yang berbeda secara

signifikan. Informasi dan pesan singkat yang ditampilkan itu hanya dapat diatasi

dengan cara menayangkan iklan itu beberapa kali agar dapat diingat orang sehingga

dapat memberikan pengaruh pada penjualan.

8
Ibid., h. 244
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c) Selektivitas terbatas

Walaupun televisi menyediakan selektivitas audiensi melalui program-

program yang ditayangkannya dan juga melalui waktu siarannya namun iklan televisi

bukanlah pilihan yang sangat khusus atau spesifik yang jumlahnya relatif sedikit.

d) Penghindaran

Kelemahan lain siaran iklan televisi adalah kecenderuangan audiensi untuk

menghindari pada saat iklan ditayangkan. Penelitian menunjukkan bahwa audiensi

televisi menggunakan kesempatan penayangan iklan untuk melakukan pekerjaan lain

misalnya pergi ke kamar mandi, mengobrol, mengambil sesuatu, atau melakukan hal-

hal lainnya.

e) Tempat terbatas

Tidak seperti media cetak, stasiun televisi tidak dapat seenaknya

memperpanjang waktu siaran iklan dalam suatu program. Pada media cetak, jika

jumlah pemasang iklan meningkat, maka jumlah halaman media cetak itu dapat

ditambah sesuai dengan peningkatan jumlah iklan tanpa harus mengganggu isi media

bersangkutan. Namun hal ini tidak dapat ditiru pada siaran iklan televisi.

B. Periklanan (advertising)

Iklan yang bersifat umum akan memberikan citra produk yang terbaik melalui

kegiatan periklanan. Periklanan (advertising) adalah semua bentuk penyajian dan

promosi non personal atau ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan
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tertentu9. Faktor kunci utama periklanan adalah bahwa iklan harus menggugah

perhatian calon konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan

dengan maksud membujuk dan mempengaruhi pemirsa agar mengikuti keinginan

pembuat iklan dengan pendanaan dari sponsor pembuat iklan.

Menurut Dickeylim ide iklan juga termasuk didalamnya pengamatan dan

pengkajian terhadap keberadaan diantaranya10 :

1. Media, mencakup e-mail, website, iklan televisi, iklan televisi respons langsung,

surat kabar, surat langsung, twitter, halaman facebook, atau Google Adwords text

ads.

2. Konsep-konsep strategis periklanan, menyangkut penetapan merek, positioning

atau respons langsung yang ada dari riset pemasaran yang telah dilakukan

sebelumnya, sehingga gambaran jelas akan posisi merek dan perusahaan bisa

dideskripsikan dalam rancangan iklan.

3. Ide-ide yang tidak konversional, seperti vidio viral, bentuk pajangan barang

ditoko, atau aktivitas intelijen pemasaran (marketing intelligent) yang dilakukan

perusahaan.

Pengertian Periklanan atau advertising juga dapat didefinisikan sebagai “any

paid form of nonpersonal communication about an organization, product, service, or

idea by an identified sponsor” (setiap bentuk komunikasi nonpersonal mengenai

suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang

9
Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.72-73

10Ibid., h.85
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diketahui). Adapun maksud ‘dibayar’ pada definisi tersebut menunjukkan fakta

bahwa ruang atau waktu bagi suatu pesan iklan pada umumnya harus dibeli. Maksud

kata ‘nonpersonal’ berarti suatu iklan melibatkan media massa (TV, radio, majalah,

koran) yang dapat mengirimkan pesan kepada sejumlah besar kelompok individu

pada saat bersamaan11.

Adapun tujuan dan manfaat dari periklanan itu sendiri adalah12:

a. Tujuan Periklanan

Suatu perusahaan memiliki sifat dan tujuan iklan berbeda antara satu

perusahaan dengan perusahaan lainnya, antara satu jenis industri dengan industri

lainnya, dan antara satu situasi dengan situasi lainnya. Demikian juga, konsumen

yang menjadi target suatu iklan juga berbeda antara satu jenis produk dengan produk

lainnya. Suatu perusahaan beriklan dengan tujuan untuk mendapatkan respons atau

aksi segera melalui iklan media massa. Perusahaan lain mungkin bertujuan untuk

lebih mengembangkan kesadaran atau ingin membentuk suatu citra positif dalam

jangka panjang bagi barang atau jasa yang dihasilkan13. Adapun tujuan periklanan

terbagi dalam 3 kategori utama, yaitu14 :

1) Memberikan informasi (to inform) dalam hal ini menyampaikan kepada

konsumen tentang suatu produk baru.

11Op.Cit., h. 17
12

Op.Cit., h. 137
13Op.Cit., h.19
14Op.Cit., h.73
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2) Membujuk (to persuade) dalam hal ini mendorong calon konsumen untuk

beralih pada produk berbeda.

3) Mengingatkan (to remind) dalam hal ini mengingatkan pembeli dimana

mereka dapat memperoleh suatu produk.

Untuk mempengaruhi kegiatan periklanan yang akan diluncurkan tentunya

nama atau merek produk salah satu faktor yang menentukan ketertarikan suatu

barang. Serta citra produk yang terbaik biasanya tercipta melalui kegiatan-kegiatan

periklanan.

b. Manfaat periklanan

Walaupun iklan merupakan iklan yang paling mahal diantara media lainnya,

karena biaya pembuatan iklan, namun iklan lebih memiliki daya jangkauan yang luas

untuk menarik perhatian konsumen. Oleh sebab itu maka manfaat iklan merupakan

pesan iklan yang ingin disampaikan kepada khalayak ramai melalui alat elektronik

untuk menarik perhatian. Karena tidak mungkin mengetahui dengan tepat masing-

masing pasar nasional, perlu adanya desentralisasi tanggung jawab periklanan

sehingga masing-masing operasi nasional dapat menyiapkan periklanannya15. Daya

tarik iklan juga harus memenuhi realita setempat.

Untuk mencapai tujuan dan manfaat periklanan, perusahaan juga memerlukan

strategi promosi yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan

15Op.Cit., h.250
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konsumennya16. Tanpa promosi konsumen tidak dapat mengenal produk atau jasa

yang ditawarkan.

c. Kriteria iklan yang baik

Elemen- elemen susunan iklan yang baik seperti ukuran, warna dan ilustrasi

juga penting agar penikmat iklan bisa membedakan iklan tersebut dari iklan lainnya.

Menurut penelitian, hal-hal yang paling penting dalam kriteria iklan yang baik adalah

gambar, headline dan isi. Televisi dapat menentukan pemilihan target konsumen

berdasarkan : wilayah geografis, waktu penyiaran, program yang akan ditayangkan

dan jaringan. Melalui TV iklan dapat menampilkan kebanggaan dan kemewahan.

Secara umum iklan yang ditayangkan melaui TV bersifat sangat intrusive, dimana

pemirsa tidak perlu bersikap aktif, cukup duduk sambil melihat iklan yang

ditayangkan. Daya tarik iklan bisa diciptakan dengan menggunakan tokoh, selebritis,

rasa takut, rasa sedih, humor. Para figur, tokoh, selebritis atau ilmuwan dapat

memberikan daya tarik dan menjadikan produk atau barang dapat dikenal secara luas.

Menurut Kotler, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan iklan untuk

menghasilkan iklan yang baik maka harus menggunakan elemen-elemen dalam

sebuah rumus yang dikenal sebagai AIDA yang terdiri atas17:

a) Attention (perhatian), dimana iklan harus dapat menarik perhatian khalayak

sasarannya dengan menggunakan tagline yg menarik dan slogan yang mudah di

ingat.

16Ibid., h.183
17

Kotler dkk, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta : Prenhalindo, 2002), h. 63
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b) Interest (minat), dimana perhatian harus dapat segera ditingkatkan menjadi minat

sehingga timbul rasa ingin tahu lebih rinci di dalam diri calon pembeli.

c) Desire (kebutuhan atau keinginan), dimana kebutuhan atau keinginan mereka

untuk memiliki, memakai atau melakukan sesuatu harus dibangkitkan.

d) Action (tindakan), dimana dalam membujuk calon pembeli agar segera

melakukan suatu tindakan pembelian. Mulai dari tahap percobaan keputusan dan

konfirmasi.

C. IKLAN TELEVISI

Televisi juga menjadi media untuk mengiklankan produk konsumsi massal

seperti barang-barang pembersih, kosmetik, dan obat-obatan. Pemasangan iklan

televisi perusahaan besar skala nasional biasanya menggunakan jasa perusahaan iklan

khusus pembelian media televisi (specialized media buying service) yang

bertanggung jawab terhadap pembelian waktu siaran dan penjadwalan penayangan

iklan (media schedule). Dunia iklan di televisi dipenuhi dengan beranekaragam

bentuk gambaran kehidupan masyarakat dari yang sangat realistis hingga gambaran

tentang mimpi-mimpi imajinatif. Ukuran modernitas, kemewahan, dan kecantikan

dirujuk dari penampilan iklan di media massa18. Kekuatan inilah yang digunakan oleh

prosedur barang dan jasa untuk menampilkan pesan komunikasinya untuk

menjangkau kesan maupun rangsangan bagi konsumen untuk mengkonsumsi

produknya.

18Basuki Yuniarti Eka, Representasi perempuan dalam iklan shampo : analisis semiotik pada
iklan shampo Rejoice Rich dan iklan shampo Sunsilk Clean and Fresh, Tesis.
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Untuk menghasilkan iklan yang efektif harus mempunyai rancangan iklan

sehingga dapat membuat para audience terpengaruh terhadap produk yang diiklankan

suatu perusahaan tersebut. Rancangan pesan iklan yang efektif meliputi isi iklan,

format iklan, struktur iklan, sumber iklan yaitu19 :

1. Isi iklan

Komunikator harus memperhatikan apa yang akan dikatakan kepada audiens

sasaran agar menghasilkan tanggapan yang diharapkan. Dalam menentukan isi iklan

yang terbaik, manajer mencari daya tarik, tema, ide atau usulan penjualan yang unik.

Hal ini berarti memformulasikan suatu manfaat, motivasi, identifikasi atau alasan

mengapa audiens harus mengingat atau meneliti produk tersebut. Merancang iklan

harus memerlukan ide kreatif untuk menarik gaya tarik konsumen.

2. Struktur Iklan

Pengaruh iklan tergantung struktur dan isi. Struktur iklan dapat diisi dengan:

1) Memberikan pengarahan kepada konsumen untuk berkesimpulan tertentu.

2) Memberikan argumentasi untuk pilihan tertentu.

3) Menentukan argumentasi yang kuat pada awal atau akhir pesan.

3. Format Iklan

Komunikator harus mengembangkan format yang kuat untuk pesannya.

Dalam iklan tercetak, komunikator harus menentukan judul, kata-kata, ilustrasi, dan

warna. Jika pesan disampaikan melalui radio, maka komunikator harus teliti dalam

20Agus Mahardiyanto, Pengaruh Iklan Kopi “top coffee” Terhadap Keputusan Pembelian
Pada Konsumen di Kota Jember, (Jember: Skripsi, 2013), h. 16
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memilih kata-kata, kualitas suara (kecepatan ucapan, irama, pola titik nada,

artikulasi), dan vokalisasi (jeda, tarikan nafas, hembusan nafas). Jika pesan

disampaikan melalui televisi atau langsung secara pribadi, maka semua unsur tersebut

ditambah bahasa tubuh (isyarat nonverbal) juga harus direncanakan. Jika pesan

disampaikan melalui produk atau kemasannya, maka komunikator harus

memperhatikan warna, tekstur, aroma, ukuran, dan bentuk.

4. Sumber iklan

Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik atau terkenal akan lebih

menarik perhatian dan mudah diingat. Penggunaan model iklan yang menarik atau

terkenal akan efektif jika mereka dapat melambangkan atribut yang utama, tetapi

yang sama-sama pentingnya adalah kredibilitas model iklan tersebut. Untuk

memasang iklan pastinya sangat membutuhkan yang namanya model iklan sebagai

pemicu promosi produk iklan. Kredibilitas model iklan merupakan pendukung iklan

atau yang dikenal juga sebagai bintang iklan dalam produk tersebut.

D. DAYA TARIK IKLAN

Iklan yang menarik adalah iklan yang mempunyai daya tarik, yaitu memiliki

kemampuan untuk menarik perhatian pasar (audience) sasaran. Daya tarik iklan

adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara nonpersonal

oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran20. Daya tarik dalam iklan

harus bisa membuat konsumen sadar akan nilai suatu merek.

20A. Shimp Terence, Periklanan dan Promosi, (Jakart: Erlangga, 2003), h. 367
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Daya tarik menurut Shimp yang sering digunakan dalam iklan antara lain21:

1) Daya tarik peran pendukung (endorser) dalam iklan

Produk-produk dalam iklan mendapat dukungan (endorsement) dari berbagai tokoh

umum yang populer. Menurut urutan tingkat kepentingannya, pertimbangan pertama

adalah kredibilitas endorser, kecocokan endorser dengan khalayak, kecocokan

endorser dengan merek, daya tarik endorser, dan setelah itu pertimbangan lainnya.

Selain dukungan dari selebritis terkenal, kadang sebuah iklan juga mendapat

dukungan dari non-selebritis.

2) Daya tarik humor dalam iklan

Pemakaian humor sangat efektif untuk membuat orang-orang memperhatikan

iklan dan menciptakan kesadaran merek. Bila dilakukan dengan benar dan pada

keadaan yang tepat, humor dapat menjadi teknik periklanan yang efektif untuk menarik

perhatian konsumen akan produk.

3) Daya tarik rasa takut

Pemakaian rasa takut diharapkan efektif digunakan sebagai suatu cara untuk

meningkatkan motivasi. Para pengiklan mencoba memotivasi para pelanggan untuk

mengolah informasi dan melakukan tindakan dengan menggunakan daya tarik rasa

takut yang menyebutkan “konsekuensi negatif jika tidak menggunakan produk atau

konsekuensi negatif dari perilaku yang tidak baik”. Logika yang mendasari

penggunaan daya tarik rasa takut adalah untuk melibatkan khalayak dengan pesan

sehingga mendorong diterimanya argumen-argumen pesan.

21Ibid., h. 459
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4) Rasa bersalah sebagai pengikat

Seperti halnya rasa takut, rasa bersalah juga menjadi pemikat bagi emosi negatif. Para

pengiklan dan komunikator pemasaran lainnya menyajikan rasa bersalah dan mencoba

untuk membujuk para calon pelanggan dengan menegaskan atau menyimpulkan

bahwa rasa bersalah dapat dihapus dengan menggunakan produk yang

dipromosikannya.

5) Pemakaian unsur seksual di dalam periklanan

Iklan yang berisi daya tarik seksual akan efektif bila hal ini relevan dengan pesan

penjualan dalam iklan. Unsur daya tarik seksual bila digunakan dengan tepat, dapat

menimbulkan perhatian konsumen, meningkatkan ingatan dan menciptakan asosiasi

yang menyenangkan sesuai dengan produk yang diiklankan.

6) Daya tarik musik iklan

Musik telah menjadi komponen penting dunia periklanan hampir sejak suara direkam

pertama kali. Sebuah Jingle, musik latar, nada-nada popular, dan aransemen klasik

digunakan untuk menarik perhatian, menyalurkan pesan-pesan iklan, menentukan

tekanan emosional untuk iklan, dan mempengaruhi suasana hati para pendengar.

Pada dasarnya konsumen pasti ingin membeli produk yang berkualitas.

Akan tetapi jika kualitas antara beberapa produk sangat seimbang, mungkin

akhirnya iklan suatu produklah yang dijadikan dasar oleh seorang konsumen

untuk membeli produk yang diminati. Maka dalam hal ini, daya tarik iklanlah yang

akan mempengaruhi persepsi konsumen sehingga iklan tersebut dapat efektif.
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Menurut Kotler dalam menampilkan gaya penyampaian tersebut dapat

digunakan tiga jenis pendekatan daya tarik, yaitu22:

1. Pendekatan rasional yang secara logis membuktikan kelebihan atau manfaat

produk, misalnya lebih irit, lebih bersih, lebih putih dan lain sebagainya.

2. Pendekatan emosional, berusaha membangkitkan emosi positif atau negatif yang

dapat memotivasi pembelian. Emosi positif berupa perasaan bangga, senang,

cinta jika menggunakan produk yang diiklankan. Sedangkan emosi negatif

berupa perasaan takut, bersalah, malu yang membuat orang merasa memerlukan

merek yang diiklankan (contoh: parfum, pasta gigi, dan asuransi), atau bahkan

menghentikan penggunanya.

3. Pendekatan moral, pendekatan ini berkaitan dengan apa yang benar, apa yang

tepat, atau apa yang seharusnya. Contoh: anjuran donor darah, anjuran

kebersihan lingkungan pada iklan demam berdarah.

Pemilihan pendekatan daya tarik iklan yang baik memerlukan kriteria yang

diinginkan dan dapat dipercaya. Daya tarik tersebut harus mampu memberikan kesan

positif dan menimbulkan keinginan target pasar, sehingga dapat dipahami bahwa

orang-orang tidak membeli produk, tapi membeli keuntungan dari produk tersebut.

E. EFEKTIVITAS IKLAN

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat sasaran, dimana target telah

tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas iklan merupakan

daya pesan iklan yang telah direncanakan secara matang untuk mempengaruhi atau

22
Kotler dkk, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.205
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tingkat kemampuan-kemampuan pesan untuk mempengaruhi23. Sedangkan iklan yang

efektif menurut Shimp, adalah iklan yang memikirkan dan memahami kebutuhan

pelanggan sehingga mendapat perhatian yang diingat oleh konsumen, iklan yang

mengkomunikasikan keuntungan-keuntungan secara spesifik, iklan yang menekankan

pada tindakan spesifik yang harus diambil oleh konsumen untuk melakukan

pembelian24. Maka efektivitas iklan melalui televisi tersebut diharapkan dapat

mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

AC Nielsen mengemukakan model EPIC untuk mengukur efektivitas iklan

yang mencakup empat aspek yaitu empati, persuasi, dampak, dan komunikasi25:

a. Empati

Memberikan informasi yang berharga tentang daya tarik suatu merek. Empati

merupakan keadaan mental yang membuat seseorang mengidentifikasikan dirinya

atau merasa dirinya pada keadaan perasaan atau fikiran yang sama dengan orang atau

kelompok lain. Empati ini melibatkan afeksi dan kognisi konsumen yang mengacu

pada dua tipe tanggapan internal psikologis yang dimiliki konsumen terhadap

rangsangan lingkungan dan kejadian yang berlangsung. Pada intinya, kognisi

melibatkan pemikiran, afeksi melibatkan perasaan. Variasi tanggapan afektif dapat

berupa penilaian positif-negatif,menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan

konsumen dapat merasakan empat jenis tanggapan afektif yaitu emosi, perasaan

23
Op.Cit., h. 202

24
Ibid., h. 287

25Durianto, dkk, Inovasi Pasar Dengan Iklan Yang Efektif, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2003), h. 102
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khusus, suasana hati dan evaluasi yang berbeda dalam tingkat intensitas dan daya

improvisasinya.

b. Persuasi

Menginformasikan apa yang dapat diberikan suatu iklan untuk peningkatan

atau penguatan karakter suatu merek, sehingga pemasang iklan memperoleh

pemahaman tentang dampak iklan terhadap keinginan konsumen untuk membeli serta

memperoleh kemampuan suatu iklan dalam mengembangkan daya tarik suatu merek.

Dalam dunia periklanan, persusasi adalah perubahan kepercayaan, sikap dan

keinginan berprilaku yang disebabkan satu komunikasi promosi. Komunikasi

promosi seperti periklanan, yang bisa mempengaruhi konsumen dapat menggunakan

dua proses kognitif yaitu, jalur sentral dan jalur periferal menuju persuasi. Proses

persuasi yang akan dipakai ditentukan dengan tingkat keterlibatan konsumen dalam

pesan produk. Jalur sentral menuju persuasi cenderung muncul ketika tingkat

keterlibatan konsumen meningkat, pada jalur sentral konsumen memfokuskan diri

pada pesan produk dalam iklan. Konsumen menerjemahkan pesan produk dalam

iklan tersebut, lalu memebentuk kepercayaan tentang ciri-ciri dan konsekuensi

produk, serta mengintegrasikan makna tersebut untuk membentuk sikap dan

keinginan. Jalur periferal menuju persuasi cenderung muncul ketika tingkat

keterlibatan konsumen lebih rendah. Dalam jalur periferal konsumen tidak

memfokuskan diri pada pesan produk dalam sebuah iklan, tetapi pada perangsang

periferal, seperti sebriti atau musik yang popular dan menarik.
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c. Dampak (Impact)

Menunjukan apakah suatu merek dapat terlihat menonjol dibandingkan merek

lain pada kategori yang serupa dan apakah suatu iklan mampu melibatkan konsumen

dalam pesan yang disampaikan. Dampak (Impact) yang diinginkan dari hasil iklan

adalah jumlah pengetahuan produk yang dicapai konsumen melalui tingkat

keterlibatan konsumen dengan produk atau proses pemilihan. Konsumen memiliki

tingkat pengetahuan produk yang berbeda-beda, yang dapat digunakan untuk

menerjemahkan informasi baru dan membuat pilihan pembelian. Konsumen dapat

memiliki empat tingkat pengetahuan produk yaitu, kelas produk, bentuk produk,

merek dan model. Keterlibatan mengacu pada persepsi konsumen tentang pentingnya

atau relevansi personal suatu objek, kejadian, atau aktivitas. Konsumen yang melihat

bahwa suatu produk yang memiliki konsekuensi yang relevan secara pribadi, maka

konsumen dikatakan terlibat dengan produk tersebut dan memiliki hubungan dengan

produk tersebut. Konsekuensi dengan suatu produk atau suatu merek memiliki aspek

kognitif maupun pengaruh. Secara kognitif, termasuk dalam keterlibatan adalah

pengaruh seperti evaluasi produk. Jika keterlibatan suatu produk tinggi, maka orang

akan mengalami tanggapan pengaruh yang lebih kuat, seperti emosi dan perasaan

yang kuat. Keterlibatan dapat berkisar dari tingkat yang rendah sedikit atau tidak ada

relevansinya, ketingkat yang moderat, ada relevansi yang dirasakan, hingga ke

tingkat yang lebih tinggi, relevansinya sangat dirasakan. Keterlibatan adalah status
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motivasi yang menggerakan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku

konsumen pada saat mereka membuat keputusan.

d. Komunikasi

memberikan informasi tentang kemampuan konsumen dalam mengingat

pesan utama yang disampaikan, pemahaman konsumen serta kekuatan kesan yang

ditinggalkan pesan tersebut. Perspektif pemrosesan kognitif adalah inti untuk

mengembangkan strategi pemasaran yang berhasil merupakan permasalahan

komunikasi. Proses dimulai ketika sumber komunikasi promosi menetukan informasi

apa yang harus dikomunikasikan, kemudian meng-enkoding pesan tersebut dalam

bentuk simbol-simbol yang paling tepat (menggunakan kata, gambar atau tindakan).

Kemudian pesan ditransmisikan ke sebuah penerima melalui berbagai media seperti

pertunjukan televisi, penawaran via pos, billboard, atau majalah. Penerima atau

konsumen jika digiring ke suatu promosi, harus men-dekoding atau menerjemahkan

maknanya. Kemudian, konsumen dapat mengambil tindakan seperti pergi ke toko dan

melakukan pembelian. Dua tahap model komunikasi yang dibutuhkan khususnya

demi keberhasilan penerapan strategi promosi, tahapan pertama terjadi ketika

pemasar menciptakan komunikasi promosi untuk men-dekoding suatu makna. Tahap

kedua adalah pen-dekoding-an yaitu konsumen masuk dan memahami informasi

dalam komunikasi promosi dan pengembangan interprestasi pribadi mereka terhadap

makna yang di tangkap.
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Iklan disebut efektif apabila mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh

pengiklan. Pada taraf minimum, iklan yang efektif memiliki beberapa pertimbangan

sebagai berikut26:

1. Iklan harus memperpanjang suara strategi pemasaran. Iklan bisa jadi efektif hanya

bila cocok dengan elemen lain dari strategi komunikasi pemasaran yang diarahkan

dengan baik dan terintegrasi.

2. Periklanan yang efektif harus menyertakan sudut pandang konsumen. Para

konsumen membeli manfaat-manfaat produk, bukan atribut atau lambangnya.

Oleh karena itu, iklan harus dinyatakan dengan caya yang berhubungan dengan

kebutuhan, keinginan, serta apa yang dinilai oleh konsumen.

3. Periklanan yang efektif harus persuasif. Persuasi biasanya terjadi ketika produk

yang diiklankan dapat memberikan keuntungan tambahan bagi konsumen.

4. Iklan harus menemukan cara yang unik untuk menerobos kerumunan iklan. Para

pengiklan secara kontinu berkompetisi dengan para pesaingnya dalam menarik

perhatian konsumen.

5. Ikan yang baik tidak menjanjikan lebih dari apa yang bisa diberikan. Intinya

adalah menerangkan dengan apa adanya, baik dalam pengertian etika serta dalam

pengertian bisnis yang cerdas.

6. Iklan yang baik mencegah ide kreatif dari strategi yang berlebihan karena tujuan

iklan mempersuasi dan mempengaruhi.

26
Op.Cit., h. 203
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F. TEORI USES AND GRATIFICATIONS

Teori Uses and Gratifications (teori kenggunaan dan kepuasan) berkembang

pada tahun 1940-an, dengan dimulainya sejumlah peneliti mencoba untuk mencari

tahu motif yang melatarbelakangi audience mendengarkan radio dan membaca surat

kabar. Orang pertama yang mengawali riset penggunaan dan kepuasan ialah Herta

Herzog, dengan menelitiannya mencoba mengelompokkan berbagai alasan mengapa

orang memilih mengkonsumsi surat kabar dari pada radio.

Setelah perkembangan pertama, peralihan teori uses and gratifications

berlanjut pada perkembangan kedua. Pada tahap ini teori kegunaan dan kepuasaan

ditandai dengan munculnya teori hierarki kebutuhan dan motivasi dari Abraham

Maslow yang menyatakan bahwa orang akan selalu berupaya secara aktif untuk

memuaskan hierarki kebutuhannya, dan orang yang mencapai satu tingkatan pada

hierarki kebutuhan akan berupaya mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Sementara

itu, penelitian lain yang dilakukan oleh McQuail, Blumler, dan Brown,

mengemukakan empat alasan mengapa audien menggunakan media27:

a. Sebagai pengalihan (diversion), yaitu melarikan dri dari rutinitas atau masalah

sehari-hari.

b. Sebagai hubungan personal; media digunakan sebagai pengganti teman.

c. Sebagai identitas personal, cara memperkuat nilai-nilai individu.

27Morissan, Teori Komunikasi Massa Individu Hingga Massa, (Jakarta: Kencana, 2013), h.
510.
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d. Sebagai pengawasan (surveillance), yaitu informasi mengenai bagaimana media

membantu individu mencapai sesuatu.

Tahap terakhir pada perkembangan teori uses and gratification adalah

mencari hubungan antara alasan-alasan audien mengkonsumsi media tersebut dengan

variabel, seperti kebutuhan, tujuan, keuntungan, konsekuensi penggunaan dan fakto-

faktor individual28. Teori ini mengajukan gagasan bahwa perbedaan individu

menyebabkan audien mencari, menggunakan dan memberikan tanggapan terhadap isi

media secara berbeda-beda, karena disebabkan adanya faktor sosial dan psikologis

yang berbeda setiap individu audien.

Teori yang diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz dalam bukunya

The USes on Mass Communications: Current Perpectives on Gratifications Research

mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan

menggunakan media. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang

paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Sehingga teori ini kebalikan

dari teori peluru karena dalam teori peluru media sangat aktif sementara audien

bersifat pasif. Sementara itu, dalam teori uses and gratification audien aktif

menentukan media mana yang harus memuaskan kebutuhannya29.

Sudut padang riset teori uses and gratification menyatakan bahwa agenda

publiklah yang menentukan agenda media. Seberapa besar dan seberapa jauh media

massa memberikan pelayanan serta pemuatan informasi yang terjadi pada diri dan di

28Op.Cit., h 84.
29Op.Cit., h 192.
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dalam masyarakat, sebesar dan sejauh itu pula keterlibatan masyarakat publik

menghubungi media massa30. Asumsi-asumsi dasar teori uses and gratification

menurut Jay Blumer, Elihu Katz dan Michael Gurevitch, dalam buku Metode Riset

Kuantitatif Komunikasi karangan Munawar Syamsudin menjelaskan bahwa31:

a. Khalayak dianggap aktif; artinya khalayak menjadi bagian terpenting dari

penggunaan media massa yang mempunyai tujuan.

b. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk memenuhi kepuasaan

kebutuhan dengan pemenuhan kebutuhan media massa, lebih banyak terletak pada

khalayak.

c. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan

kebutuhannya, kebutuhan media massa hanyalah sebagian dari rentang kebutuhan

manusia yang lebih luas.

d. Banyak tujuan pemilihan media massa disimpulkan dari data yang diberikan

anggota khalayak, artinya orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan

kepentingan dan motif pada situasi-sitiasi tertentu.

e. Penilaian tentang arti kultural dari media massa disimpulkan dari media massa

harus ditangguhkan sebelum diteliti orientasi khalayak.

Asumsi-asumsi diatas menjelaskan bahwa khalayaklah yang aktif dalam

memilih dan menggunakan media. Dalam kehidupan sehari-hari berusaha mencari

informasi dari media berdasarkan atas kehendak, kebutuhan, dan motif yang

30Munawar Syamsudin Aan, Metode Riset Kuantitatif Komunikasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2013), h. 76.

31 Ibid., h.78.
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dimilkinya. Dapat disimpulkan teori uses and gratification menganggap bahwa

khalayak lebih aktif dalam memilih media. Hal ini dikarenakan dengan media massa

akan memberikan kepuasan untuk mencari kesenangan, mendapatakan hiburan dan

dapat melepaskan diri dari rutinitas-rutinitas yang melelahkan.
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BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis Wilayah Penelitian

Kelurahan Pahlawan adalah salah satu Kelurahan yang berada di wilayah

Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Kelurahan ini dipimpin oleh seorang lurah

yang bernama Yandensi, S. Sos,. A. Si. Kelurahan ini terbagi dari beberapa RT dan

RW. “Adapun jumlah RW yang ada di Kelurahan Pahlawan ini sebanyak 10 RW

sedangkan RT nya sebanyak 30 RT. Sementara, luas wilayahnya adalah 179 hektar.

Secara geografis kelurahan Pahlawan ini berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan 20 Ilir daerah II ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan 20 Ilir daerah III ;

Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Sekip Jaya ;

Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Aryo Kemuning ;

Berdasarkan Surat Keputusan No : 100/KPTS/2001 tanggal 24 Januari 2001

Kelurahan Kemuning diganti menjadi Kelurahan Pahlawan, karena Kelurahan

Kemuning dipecah dari Ilir Timur I dikarenakan adanya pemekaran wilayah di

Kecamatan Kemuning Kota Palembang.



50

B. Struktur Pemerintah

Kelurahan Pahlawan dipimpin oleh seorang lurah yang juga dibantu oleh

sekretaris Lurah dan beberapa staf.

Adapun struktur organisasi yang ada di Kelurahan Pahlawan ini dapat dilihat

pada bagian berikut :

LURAH

YANDENSI, S. Sos,. A. Si

SEKRETARIS

USMAN EFENDI, S. Sos

KASI PEMERINTAH KASI TRAMTIB KASI KESOS KASI PEMBANGUNAN

UMAR RIZAL SALBANI, S. Sos RA. AZIZAH RANI NORMIDA SIMANGUNSONG

Gambar 3.1 STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN PAHLAWAN
Peraturan Pemerintah Palembang No. 41 tahun 2007

Sumber data : Dokumentasi Kelurahan Pahlawan tahun 2016, dikutip pada tanggal 29
Oktober 2016.

C. Keadaan Penduduk

Menurut data yang penulis peroleh, jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan

Pahlawan sebanyak 3.827 Kepala Keluarga. Sementara jumlah penduduk di

Kelurahan ini sebanyak 12.129 jiwa. Keseluruhan jumlah tersebut terdiri dari 5.766
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jiwa laki-laki dan 6.363 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah penduduk mahasiswa

kos di Perumahan Masyarakat Daerah (PMD) RT.21 / RW.08 berjumlah 120 jiwa

dari jumlah 354 Kepala Keluarga.

Dari total jumlah keseluruhan penduduk mahasiswa kos di Perumahan

Masyarakat Daerah (PMD) RT.21 / RW.08 Kelurahan Pahlawan Kecamatan

Kemuning ini mayoritas mahasiswa yang berasal dari beberapa daerah di Sumatera

Selatan. Menuntut ilmu dari daerah sampai ke Kota di Perguruan Tinggi untuk

mencapai tinggat pendidikan tertinggi, membuat mahasiswa yang berasal dari daerah

harus memiliki tempat untuk tinggal selama mengenyam pendidikan. Mengingat

tuntutan pemenuhan kebutuhan sangatlah tinggi, membuat mahasiswa kos harus

pintar mengatur keuangan demi memenuhi segala kebutuhan, mempertimbangkan

biaya kos-an dan memilih lokasi kos yang dekat dengan kampus merupakan hal

penting bagi mahasiswa kos. Selain itu, banyak mahasiswa kos di Perumahan

Masyarakat Daerah (PMD) RT.21 / RW.08 Kelurahan Pahlawan yang mengaku

kesulitan soal ekonomi, penghasilan orangtua yang tidak seberapa sering berdampak

pada biaya yang dikirim sangat pas-pasan atau bahkan mengalami kekurangan. Oleh

karena itu, untuk menghemat pengeluaran banyak mahasiswa kos yang mengaku

sering mengkonsumsi mie instan, selain harganya yang murah dan rasa yang enak,

produk mie instan juga mudah didapat.
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Tabel II
Jumlah Penduduk Mahasiswa Kos

Jenis Kelamin Usia Jumlah
Laki-laki

Perempuan
18-30
18-30

48
72

Jumlah 120
Sumber data : Dokumentasi RT.21 / RW.08, dikutip pada tanggal 29 Oktober 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah mahasiswa kos berdasarkan usia

remaja awal di Perumahan Masyarakat Daerah (PMD) RT.21 / RW.08 Kelurahan

Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, ini berjumlah 120 orang dan

berdasarkan hasil perhitungan dari 120 populasi didapatkan sampel berjumlah 54

orang, yang dibulatkan menjadi 50 orang. Kriteria batasan usia sampel mahasiswa

Kos dari usia 18 tahun sampai dengan usia 30 tahun yang berdomisili asli mahasiswa

kos bertempat di Perumahan Masyarakat Daerah (PMD) RT.21 / RW.08 Kelurahan

Pahlawan Palembang. Untuk mengetahui jumlah data mahasiswa kos di Perumahan

Masyarakat Daerah (PMD) RT.21 / RW.08, peneliti langsung survei lapangan

sehingga mendapatkan data responden.

D. Sejarah singkat Produk Mie Sedaap White Curry

Mie Sedaap diproduksi oleh PT. Wingsfood, yang dipasarkan sejak tahun

2003, setelah 31 tahun produk Indomie diluncurkan. Selain di Indonesia, Mie Sedap

juga dipasarkan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Nigeria. Pada awal

diluncurkan, varian rasa Mie Sedaap hanya ada tiga rasa yaitu, Mie Goreng kriuk-

kriuk, Mie Sedaap kuah rasa soto, dan Mie Sedaap kuah rasa ayam bawang. Setahun
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kemudian, pada tahun 2004 Mie Sedaap hadir dengan rasa kari ayam, ditahun 2005

Mie Sedaap sambal goreng diluncurkan.

Pada bulan Februari 2007, Mie Sedaap meraih penghargaan Top Brand

Awards 2007, dan pada bulan Februari 2008 Kecap Sedaap diluncurkan sehingga

merek Sedaap dari brand Wingsfood ada dua, Mie Sedaap dan Kecap Sedaap. Pada

tahun 2009, Mie Sedaap rasa kari spesial diluncurkan dengan tagline “nendang

karinya”, ditahun 2011, Mie Sedaap rasa ayam spesial diluncurkan dengan tagline

“mantap kaldunya”. Kemudian, tahun 2014 Mie Sedaap rasa ayam krispi

diluncurkan, menyusul ditahun 2015 Mie Sedaap goreng rasa sate juga diluncurkan,

dan yang terakhir sejak 18 Juni 2016, Mie Sedaap White Curry juga diluncurkan.

Berikut varian rasa Mie Sedaap1:

Tabel III
Produk Mie Sedaap

Mie sedaap Goreng

(2003)

1Wingscorp.com, diakses tanggal 03 November 2016 pukul 19.00Wib
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Mie Sedaap Rasa Soto

(2003)

Mie Sedaap Rasa

Ayam Bawang (2003)

Mie Sedaap Rasa Kari

Ayam (2004)
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Mie Sedaap Sambal

Goreng (2005)

Mie Sedaap Kari

Spesial (2009)

Mie Sedaap Ayam

Spesial (2011)
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Mie Sedaap Rasa Baso

Spesial (2013)

Mie Sedaap Goreng

Ayam Krispi (2014)

Mie Sedaap Rasa Sate

(2015)
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Mie Sedaap White

Curry (2016)

Untuk meningkatkan citra merek perusahaan, Syahrini dipilih oleh perusahaan

PT. Wingsfood sebagai model iklan produk Mie Sedaap White Curry. Melihat

Background Syahrini yang merupakan seorang artis sekaligus penyanyi sensasional

dengan gaya hidup glamour, dan sering menciptakan kata-kata yang populer

dikalangan masyarakat Indonesia seperti “sesuatu, bulu mata anti badai,

ahlamdulillah ya, uulala, cetar dan masih banyak lagi”, sehingga tidak salah jika ia

terpilih sebagai duta Mie Sedaap White Curry.

Iklan yang berdurasi 30 detik ini memiliki tagline “membuat lidah menari-

nari”, dengan waktu penayangan disiang dan sore hari, Mie Sedaap White Curry hadir

diberbagai channel televisi Indonesia dengan karakteristik yang dimiliki iklan

terkesan glamour dan menggoda. Dibagian awal iklan memunculkan Syarini yang

bernyanyi sambil berjalan dengan lirik “Ayeah ayeah ayeah... ada kelezatan baru

Mie Sedaap White Curry, dengan belasan rempahnya begitu fenomenal creamy...

membuat lidah menari-nari”. Visual yang ditampilkan memperlihatkan Syahrini
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sedang berjalan sambil bernyanyi dan menari dengan mengenakan busana warna

putih dilengkapi topi. Dibagian tengah lirik “Mie sedaap white curry sedaap..sedap..

gurihnya.. creaminya...” menunjukan adegan Syahrini bersama seorang lelaki yang

sedang menikmati semangkuk Mie Sedaap dengan gaya yang meyakinkan rasa

Sedaap-nya. Kemudian, diakhir iklan kemunculan Syahrini mengucapkan, “Lezatnya

mie sedaap white curry. Dari Wingsfood”. Hal tersebut menonjolkan produk yang

ditawarkan, bahwa Mie sedaap White Curry benar-benar memiliki rasa yang sedap.

Begitupun sound yang ditampilkan sangat menarik dan energik untuk mengajak

konsumen segera mencobanya.
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BAB IV
ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa kos di Kelurahan Pahlawan

Kecamatan Kemuning Perumahan Masyarakat Daerah (PMD) RT.21 / RW.08

Palembang, usia 18 tahun sampai 30 tahun, yang berjumlah 120 orang. Dengan

penentuan sampel menggunakan rumus yang dikemukakan Slovin, maka jumlah

sampel diambil sebanyak 50 orang. Setiap responden diberi lembar kuesioner untuk

memberikan jawaban atas pernyataan yang telah disediakan. Hal ini dimaksudkan

untuk:

1. Menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang diolah dengan

menggunakan SPSS versi 20.

2. Menganalisis perindikator, perdimensi serta pervariabel X dan Y.

3. Melakukan uji hipotesis statistik dengan rumus regresi linier sederhana dan

membahas hasil yang diperoleh.

Responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian memiliki

karakteristik sebagai berikut:

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Usia Jumlah Persentase

Laki-laki 18 – 30 18 36.0

Perempuan 18 – 30 32 64.0

Total 50 100

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.
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Berdasarkan Tabel 4, jumlah penduduk mahasiswa kos yang memiliki

karakteristik berdasarkan jenis kelamin berjumlah 50 orang. Diketahui jumlah

responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 18 0rang (36%) dan perempuan

berjumlah 32 orang (64%).

b. Karakteristik responden berdasarkan frekuensi melihat iklan

Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Melihat Iklan Mie Sedaap

White Curry di Televisi
No Berapa Kali Melihat Iklan Jumlah Persentase
1 1 – 3 11 33,3

2 4 – 5 22 40,0
3 >5 17 26,7

Total 50 100

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan Tabel 5, responden diklasifikasikan atas 3 (tiga) tingkatan berapa

kali melihat iklan mie sedaap white curry di televisi. Diketahui jumlah responden

yang melihat iklan mie sedaap white curry antara 1 kali sampai dengan 3 kali

sebanyak 11 orang (22%), responden yang melihat iklan 4 kali sampai 5 kali

sebanyak 22 orang (44%), sedangkan responden yang melihat iklan lebih dari 5 kali

sebanyak 17 orang (34%).

B. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Penelitian ini memiliki 30 item. 18 item untuk variabel Daya Tarik Iklan Mie

Sedaap White Curry (X) dan 12 item untuk variabel Efektivitas Iklan Televisi (Y).
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Untuk mengetahui valid atau tidaknya item bisa dilihat pada corrected item total

correlation jika item < r tabel maka item dinyatakan tidak valid, sedangkan item > r

tabel maka dinyatakan valid. Uji validitas ini menggunakan r tabel product moment

dengan taraf signifikan sebesar 0,05 dengan rumus degree of freedom yaitu df = n

(jumlah sampel)-2,1 maka df = 50-2 = 48 sehingga r tabel 0,284. Berikut hasil uji

validitas:

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Variabel X

Item Corrected Item Total Correlation r tabel Keterangan

Item1 .607 0,284 Valid

Item2 .335 0,284 Valid

Item3 .334 0,284 Valid

Item4 .336 0,284 Valid

Item5 .429 0,284 Valid

Item6 .451 0,284 Valid

Item7 .541 0,284 Valid

Item8 .348 0,284 Valid

Item9 .334 0,284 Valid

Item10 .314 0,284 Valid

Item11 .392 0,284 Valid

Item12 .329 0,284 Valid

Item 13 .389 0,284 Valid

Item 14 .320 0,284 Valid

Item 15 .411 0,284 Valid

Item 16 .401 0,284 Valid

Item 17 .336 0,284 Valid

Item 18 .348 0,284 Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, Desember 2016.

1
Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk penelitian, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2011), Cet Ke-2, h.164.
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Tabel 7 Hasil Uji Validitas Variabel Y

Item Corrected Item Total Correlation r tabel Keterangan

Item1 .336 0,284 Valid

Item2 .443 0,284 Valid

Item3 .342 0,284 Valid

Item4 .321 0,284 Valid

Item5 .345 0,284 Valid

Item6 .322 0,284 Valid

Item7 .345 0,284 Valid

Item8 .402 0,284 Valid

Item9 .336 0,284 Valid

Item10 .392 0,284 Valid

Item11 .334 0,284 Valid

Item12 .431 0,284 Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, Desember 2016

Berdasarkan data pada tabel 6 dan tabel 7 dapat dilihat bahwa semua nilai

pada corrected item total correlation lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan

instrumen variabel X dan variabel Y dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam

kuesioner.

2. Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya menguji reliabilitas variabel Daya

Tarik Iklan Mie Sedaap White Curyy (X) dan variabel Efektivitas Iklan Televisi (Y)

dengan menggunakan SPSS versi 20 dan rumus Cronbach’s Alpha, jika nilai

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel

dan memenuhi syarat sebagai alat ukur pengambilan data penelitian, sebaliknya jika



63

Cronbach’s Alpha lebih kecil dari 0,60 variabel tersebut tidak dapat digunakan.2

Berikut hasil uji reliabilitas:

Tabel 8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Variabel Y
Variabel Item Pernyataan Cronbach’s Alpha
Keterangan

Daya Tarik Iklan 18 Pertanyaan .707 Reliabel

Efektivitas Iklan 12 Pertanyaan .720 Reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah, Desember 2016.

Berdasarkan dari tabel 8, maka dapat disimpulkan variabel X dan variabel Y

memenuhi syarat sebagai alat ukur untuk pengambilan data dalam penelitian karena

nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60.

C. Analisis Indikator Variabel X dan Y

Didalam penelitian ini telah di bagikan kuesioner kepada 50 responden

dengan 30 pertanyaan. Dari jawaban kuesioner yang telah dibagikan, maka akan di

dapatkan nilai secara perindikator, perdimensi, nilai X dan Y.

1. Indikator Variabel Daya Tarik Iklan Mie Sedaap White Curry (X)

Pada variabel X (Daya Tarik Iklan Mie Sedaap White Curry), terdapat 6 item

dimensi variabel X, yaitu dimensi daya tarik endorser, daya tarik humor, daya tarik

rasa takut, daya tarik rasa bersalah, daya tarik seksual, daya tarik musik. Dari 6

dimensi tersebut terdapat 18 indikator pernyataan yang telah dijawab oleh responden.

2
Ibid, h.175.
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Jawaban pernyataan dari responden tersebut ditunjukkan pada tabel-tabel di setiap

pernyataan.

a. Dimensi Daya Tarik Endorser (X1)

Dimensi ini memiliki 3 indikator pernyataan, yaitu:

1. Responden mengangap Syahrini sangat cocok menjadi endorser dari produk Mie

Sedaap White Curry

Tabel 9 Persentase Jawaban Responden X11

Keterangan Frekuensi Persentase

Sangat setuju 34 68%
Setuju 9 18%
Ragu-ragu 4 8%
Tidak setuju 2 4%
Sangat tidak setuju 1 2%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 9 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no.1, sebanyak 34 responden (68%) menyatakan

sangat setuju, 9 responden (18%) menyatakan setuju, 2 responden (4%) menyatakan

tidak setuju, 1 responden (2%) menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban

responden terhadap pertanyaan no. 1 positif, karena jawaban setuju dan sangat setuju

mencapai 86%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan

menunjukkan bahwa Syahrini sangat cocok menjadi endorser dari produk Mie

Sedaap White Curry.
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Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 High 4,93 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 1

memiliki mean sebesar 4,93 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 1 yaitu Syahrini

sangat cocok menjadi endorser dari produk Mie Sedaap White Curry.

2. Responden menyukai sosok Syahrini dalam membintangi sebuah iklan

Tabel 10 Persentase Jawaban Responden X12

Keterangan Frekuensi Persentase

Sangat setuju 28 56%
Setuju 18 36%
Ragu-ragu 4 8%
Tidak setuju 0 0%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 10 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no.2 sebanyak 28 responden (56%) menyatakan

sangat setuju, 18 responden (36%) menyatakan setuju, 4 responden (8%) menyatakan

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X11 50 4,42
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ragu-ragu, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no. 2 positif karena jawaban sangat

setuju dan setuju mencapai 92%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat

indikasi pernyataan menunjukkan responden menyukai sosok Syahrini dalam

membintangi sebuah iklan.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,53 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 2

memiliki mean sebesar 4,48 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 2 yaitu menyukai

sosok Syahrini dalam membintangi sebuah iklan.

3. Responden menganggap Syahrini sosok penyanyi sekaligus artis yang berkualitas
dalam mengiklankan sebuah produk

Tabel 11 Persentase Jawaban Responden X13

Keterangan Frekuensi Persentase

Sangat setuju 30 60%
Setuju 15 30%
Ragu-ragu 5 10%
Tidak setuju 0 0%

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X12 50 4,48
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Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 11 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 3 sebanyak 30 responden (60%) menyatakan

sangat setuju, 15 responden (30%) menyatakan setuju, 5 responden (10%)

menyatakan tidak setuju. Tidak ada yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak

setuju. Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no. 3 positif karena jawaban

sangat setuju dan setuju mencapai 90%. Dari jawaban responden tersebut, dapat

dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa Syahrini sosok penyanyi sekaligus

artis yang berkualitas dalam mengiklankan sebuah produk.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,53 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 3

memiliki mean sebesar 4,50 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 3 yaitu bahwa

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X13 50 4,50
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Syahrini seorang penyanyi sekaligus artis yang berkualitas dalam mengiklankan

sebuah produk

b. Dimensi Daya Tarik Humor (X2)

Dimensi ini memiliki 3 indikator pernyataan, yaitu:

1. Iklan Mie Sedaap White Curry memiliki sedikit humor dalam penyampaian

pesannya

Tabel 12 Persentase Jawaban Responden X21

Keterangan Frekuensi Persentase

Sangat setuju 20 40%
Setuju 17 34%
Ragu-ragu 13 26%
Tidak setuju 0 0%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 12 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 4 sebanyak 20 responden (40%) menyatakan

sangat setuju, 17 responden (34%) menyatakan setuju, 13 responden (26) menyatakan

ragu-ragu, tidak ada yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Artinya,

jawaban responden terhadap pernyataan no. 4 positif karena jawaban sangat setuju

dan setuju mencapai 74%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi

pernyataan menunjukkan bahwa responden sangat setuju iklan Mie Sedaap White

Curry memiliki sedikit humor dalam penyampaian pesannya.
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Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,40 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 4

memiliki mean sebesar 4,45 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 4 bahwa iklan Mie

Sedaap White Curry memiliki sedikit humor dalam penyampaian pesannya.

2. Responden menganggap para bintang iklan Mie Sedaap White Curry sering
terlihat lucu.

Tabel 13 Persentase Jawaban Responden X22
Keterangan Frekuensi Persentase

Sangat setuju 34 68%
Setuju 11 22%
Ragu-ragu 2 4%
Tidak setuju 3 6%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 13 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 5 sebanyak 34 responden (68%) menyatakan

sangat setuju, 11 responden (22%) menyatakan setuju, 2 responden (14%)

menyatakan ragu-ragu, 3 responden (6%) yang menyatakan tidak setuju, dan tidak

ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X21 50 4,45
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terhadap pernyataan no. 5 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai

90%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan

menunjukkan bahwa para bintang iklan Mie Sedaap White Curry sering terlihat lucu.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,36 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 5

memiliki mean sebesar 4,50 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 5 bahwa para

bintang iklan Mie Sedaap White Curry sering terlihat lucu.

3. Humor iklan Mie Sedaap White Curry lebih baik dibandingkan dengan iklan mie

yang lain.

Tabel 14 Persentase Jawaban Responden X23

Keterangan Frekuensi Persentase

Sangat setuju 26 52%
Setuju 16 32%
Ragu-ragu 5 10%
Tidak setuju 3 6%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X22 50 4,50
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Berdasarkan tabel 14 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 6 sebanyak 26 responden (52%) menyatakan

sangat setuju, 16 responden (32%) menyatakan setuju, 5 responden (10%)

menyatakan ragu-ragu, 3 responden (6%) yang menyatakan tidak setuju, tidak ada

yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden terhadap

pernyataan no. 6 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 84%. Dari

jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa

humor iklan Mie Sedaap White Curry lebih baik dibandingkan dengan iklan mie yang

lain.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,36 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 7

memiliki mean sebesar 4,30 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 6 bahwa humor iklan

Mie Sedaap White Curry lebih baik dibandingkan dengan iklan mie yang lain.

c. Dimensi Daya Tarik Rasa Takut (X3)

Dimensi ini memiliki 3 indikator pernyataan, yaitu:

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X23 50 4,30
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1. Responden akan menyesal apabila tidak membeli produk Mie Sedaap White
Curry.

Tabel 15 Persentase Jawaban Responden X31
Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 24 48%
Setuju 19 38%
Ragu-ragu 6 12%
Tidak setuju 1 2%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 15 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 7 sebanyak 24 responden (48%) menyatakan

sangat setuju, 19 responden (38%) menyatakan setuju, 6 responden (12%) yang

menyatakan ragu-ragu, 1 responden (2%) yang menyatakan tidak setuju, tidak ada

yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden terhadap

pernyataan no. 7 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 86%. Dari

jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa

responden akan menyesal apabila tidak membeli produk Mie Sedaap White Curry.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,70 High 5

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X31 50 4,49
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Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 7

memiliki mean sebesar 4,49 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 7 bahwa responden

akan menyesal apabila tidak membeli produk Mie Sedaap White Curry.

2. Responden akan kecewa apabila tidak mencoba makan Mie Sedaap White Curry.

Tabel 16 Persentase Jawaban Responden X32

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 29 48%
Setuju 15 30%
Ragu-ragu 8 16%
Tidak setuju 3 6%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Desember 2016.

Berdasarkan tabel 16 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 8 sebanyak 29 responden (48%) menyatakan

sangat setuju, 15 responden (30,0%) menyatakan setuju, 8 responden (16%)

responden menyatakan ragu-ragu, 3 responden (6%) menyatakan tidak setuju, tidak

ada yang menyatakan dan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden terhadap

pernyataan no. 8 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 78%. Dari

jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa

responden akan kecewa apabila tidak mencoba makan Mie Sedaap White Curry.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X32 50 4,36
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Rentangan Skala

1 Low2,33 Middle 3,73 4,40 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 8

memiliki mean sebesar 4,36 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 8 bahwa responden

akan kecewa apabila tidak mencoba makan Mie Sedaap White Curry.

3. Responden merasa khawatir jika mengkonsumsi mie instan dalam jumlah yang

banyak.

Tabel 17 Persentase Jawaban Responden X33

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 27 54%
Setuju 19 38%
Ragu-ragu 4 8%
Tidak setuju 0 0%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 17 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 9 sebanyak 27 responden (54%) menyatakan

sangat setuju, 19 responden (38%) menyatakan setuju, 4 responden (8%) responden

menyatakan ragu-ragu, tidak ada yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak

setuju. Artinya, jawaban responden terhadap pernyataan no. 9 positif karena jawaban

sangat setuju dan setuju mencapai 92%. Dari jawaban responden tersebut, dapat
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dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden merasa khawatir jika

mengkonsumsi mie instan dalam jumlah yang banyak.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,70 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 11

memiliki mean sebesar 4,48 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no 9 bahwa responden

merasa khawatir jika mengkonsumsi mie instan dalam jumlah yang banyak.

d. Dimensi Daya Tarik Rasa Bersalah (X4)

Dimensi ini memiliki 3 indikator pernyataan, yaitu:

1. Iklan Mie Sedaap White Curry membuat konsumen sadar akan kelezatannya.

Tabel 18 Persentase Jawaban Responden X41

Keterangan Frekuensi Persentase

Sangat setuju 26 52%
Setuju 16 32%
Ragu-ragu 5 10%
Tidak setuju 3 6%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X33 50 4,48
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Berdasarkan tabel 18 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no.10 sebanyak 26 responden (52%) menyatakan

sangat setuju, 16 responden (32%) menyatakan setuju, 5 responden (10%) yang

menyatakan ragu-ragu, 3 responden (6%) yang menyatakan tidak setuju, tidak ada

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden

terhadap pertanyaan no. 10 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai

84%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan

menunjukkan bahwa iklan Mie Sedaap White Curry membuat konsumen sadar akan

kelezatannya.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 High 4,93 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 1

memiliki mean sebesar 4,56 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 10 bahwa iklan Mie

Sedaap White Curry membuat konsumen sadar akan kelezatannya.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X41 50 4,56
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2. Iklan Mie Sedaap White Curry membuat konsumen percaya dengan rasa yang

benar-benar sedap.

Tabel 19 Persentase Jawaban Responden X42

Keterangan Frekuensi Persentase

Sangat setuju 26 52%
Setuju 16 32%
Ragu-ragu 5 10%
Tidak setuju 3 6%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 19 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 11 sebanyak 26 responden (52%) menyatakan

sangat setuju, 16 responden (32%) menyatakan setuju, 5 responden (10%) responden

menyatakan ragu-ragu, 3 responden (3%) yang menyatakan tidak setuju, tidak ada

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden

terhadap pertanyaan no. 11 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai

84%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan

menunjukkan bahwa iklan Mie Sedaap White Curry membuat konsumen percaya

dengan rasa yang benar-benar sedap.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X42 50 4,34
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Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,53 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 11

memiliki mean sebesar 4,34 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 11 bahwa iklan Mie

Sedaap White Curry membuat konsumen percaya dengan rasa yang benar-benar

sedap.

3. Iklan Mie Sedaap White Curry mendorong konsumen untuk membeli.

Tabel 20 Persentase Jawaban Responden X43

Keterangan Frekuensi Persentase

Sangat setuju 22 44%
Setuju 23 46%
Ragu-ragu 2 4%
Tidak setuju 3 6%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 20 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 12 sebanyak 22 responden (44%) menyatakan

sangat setuju, 23 responden (46%) menyatakan setuju, 2 responden (4%) responden

menyatakan ragu-ragu, 3 responden (6%) yang menyatakan tidak setuju, tidak ada

yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden terhadap

pertanyaan no. 12 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 90%.
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Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan

bahwa iklan Mie Sedaap White Curry mendorong konsumen untuk membeli.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,53 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan

no. 3 memiliki mean sebesar 4,44 dan berada di rentang skala high (tinggi)

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no.

12 bahwa iklan Mie Sedaap White Curry mendorong konsumen untuk membeli.

e. Dimensi Daya Tarik Seksual (X5)

Dimensi ini memiliki 3 indikator pernyataan, yaitu:

1. Responden menganggap bahwa Tarian Syahrini dalam iklan Mie Sedaap White

Curry membuat iklan tersebut semakin menarik.

Tabel 21 Persentase Jawaban Responden X51

Keterangan Frekuensi Persentase

Sangat setuju 19 38%
Setuju 16 32%
Ragu-ragu 11 22%
Tidak setuju 4 8%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X43 50 4,44
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Berdasarkan tabel 21 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 13 sebanyak 19 responden (38%) menyatakan

sangat setuju, 16 responden (32%) menyatakan setuju, 11 responden (22) menyatakan

ragu-ragu, 4 responden (8%) menyatakan tidak setuju, tidak ada yang menyatakan

sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden terhadap pernyataan no. 13 positif

karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 70%. Dari jawaban responden

tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa tarian Syahrini dalam

iklan Mie Sedaap White Curry membuat iklan tersebut semakin menarik.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,40 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 5

memiliki mean sebesar 4,55 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 13 bahwa tarian

Syahrini dalam iklan Mie Sedaap White Curry membuat iklan tersebut semakin

menarik.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X51 50 4,55
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2. Cara Syahrini makan Mie Sedaap White Curry membuat responden ingin

mencobanya.

Tabel 22 Persentase Jawaban Responden X52
Keterangan Frekuensi Persentase

Sangat setuju 22 44%
Setuju 16 32%
Ragu-ragu 7 14%
Tidak setuju 5 10%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 22 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 14 sebanyak 22 responden (44%) menyatakan

sangat setuju, 16 responden (32%) menyatakan setuju, 7 responden (14%)

menyatakan ragu-ragu, 5 responden (10%) menyatakan tidak setuju, dan tidak ada

yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden terhadap

pernyataan no. 14 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 76%.

Dari jawaban responde tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan

bahwa cara Syahrini makan Mie Sedaap White Curry membuat responden ingin

mencobanya.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X52 50 4,75
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Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,36 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 6

memiliki mean sebesar 4,75 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 14 bahwa cara

Syahrini makan Mie Sedaap White Curry membuat responden ingin mencobanya.

3. Responden menyukai suara Syahrini saat bernyanyi dalam iklan Mie Sedaap

White Curry.

Tabel 23 Persentase Jawaban Responden X53

Keterangan Frekuensi Persentase

Sangat setuju 19 38%
Setuju 18 36%
Ragu-ragu 7 14%
Tidak setuju 6 12%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 23 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 15 sebanyak 19 responden (38%) menyatakan

sangat setuju, 18 responden (36%) menyatakan setuju, 7 responden (14%)

menyatakan ragu-ragu, 6 responden (12%) menyatakan tidak setuju, tidak ada yang

menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden terhadap pernyataan no.

15 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 74%. Dari jawaban
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responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden

menyukai suara Syahrini saat bernyanyi dalam iklan Mie Sedaap White Curry.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,36 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 15

memiliki mean sebesar 4,48 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 15 bahwa responden

menyukai suara Syahrini saat bernyanyi dalam iklan Mie Sedaap White Curry.

f. Dimensi Daya Tarik Musik (X6)

Dimensi ini memiliki 3 indikator pernyataan, yaitu:

1. Responden menganggap Irama musik iklan Mie Sedaap White Curry sangat
menghibur.

Tabel 24 Persentase Jawaban Responden X61
Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 22 44%
Setuju 19 38%
Ragu-ragu 6 12%
Tidak setuju 1 2%
Sangat tidak setuju 2 4%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X53 50 4,48
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Berdasarkan tabel 24 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 16 sebanyak 22 responden (44%) menyatakan

sangat setuju, 19 responden (38%) menyatakan setuju, 6 responden (12%) responden

menyatakan ragu-ragu, 1 responden (2%) responden menyatakan tidak setuju, 2

responden (4%) menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden

terhadap pernyataan no. 16 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai

82%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan

menunjukkan bahwa irama musik iklan Mie Sedaap White Curry sangat menghibur.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,70 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 16

memiliki mean sebesar 4,57 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 16 bahwa irama

musik iklan Mie Sedaap White Curry sangat menghibur.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X61 50 4,57
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2. Irama musik iklan Mie Sedaap White Curry membuat konsumen selalu

menyanyikannya kembali.

Tabel 25 Persentase Jawaban Responden X62

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 21 42%
Setuju 15 30%
Ragu-ragu 10 20%
Tidak setuju 4 8%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 25 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 17 sebanyak 21 responden (42%) menyatakan

sangat setuju, 15 responden (30%) menyatakan setuju, 10 responden (20%)

responden yang menyatakan ragu-ragu, 4 responden (8%) menyatakan tidak setuju,

tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban

responden terhadap pernyataan no. 17 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju

mencapai 72%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan

menunjukkan bahwa irama musik iklan Mie Sedaap White Curry membuat konsumen

selalu menyanyikannya kembali.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X62 50 4,53
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Rentangan Skala

1 Low2,33 Middle 3,73 4,40 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 17

memiliki mean sebesar 4,53 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no.17 bahwa irama

musik iklan Mie Sedaap White Curry membuat konsumen selalu menyanyikannya

kembali.

3. Responden menganggap Lirik jingle iklan Mie Sedaap White Curry sangat

menarik dan mudah diingat.

Tabel 26 Persentase Jawaban Responden X63

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 22 44%
Setuju 13 26%
Ragu-ragu 11 22%
Tidak setuju 4 8%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 30 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 26 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 18 sebanyak 22 responden (44%) menyatakan

sangat setuju, 13 responden (26%) menyatakan setuju, 11 responden (22%)

responden menyatakan ragu-ragu, 4 responden (8%) menyatakan tidak setuju, tidak

ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden

terhadap pernyataan no. 18 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai
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70%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan

menunjukkan bahwa lirik jingle iklan Mie Sedaap White Curry sangat menarik dan

mudah diingat.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,70 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 18

memiliki mean sebesar 4,59 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no18 bahwa lirik jingle

iklan Mie Sedaap White Curry sangat menarik dan mudah diingat.

2. Indikator Variabel Efektivitas Iklan Televisi (Y)

Pada variabel Y (efektivitas iklan televisi), terdapat 4 item dimensi variabel,

yaitu: empati, persuasi, impact / dampak, komunikasi. Dari 4 dimensi tersebut

terdapat 12 indikator pernyataan yang telah dijawab oleh responden. Jawaban

pernyataan dari responden tersebut ditunjukkan pada tabel-tabel di setiap pernyataan.

a. Dimensi Empati (Y1)

Dimensi ini memiliki 3 indikator pernyataan, yaitu:

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X63 50 4,59
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1. Iklan Mie Sedaap White Curry terbayang dalam fikiran responden.

Tabel 27 Persentase Jawaban Responden Y11

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 25 50%
Setuju 17 34%
Ragu-ragu 6 12%
Tidak setuju 2 4%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 27 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 19 sebanyak 25 responden (50%) menyatakan

sangat setuju, 17 responden (34%) menyatakan setuju, 6 responden (12%) responden

menyatakan ragu-ragu, 2 responden (4%) menyatakan tidak setuju, dan tidak ada

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut

menunjukkan bahwa jawaban masyarakat terhadap pernyataan no. 19 positif dengan

nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 84%. Dari jawaban responden

tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa Iklan Mie Sedaap

White Curry terbayang dalam fikiran responden.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,60 High 5

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y11 50 4,30
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Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 19

memiliki mean sebesar 4,30 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no.19 bahwa Iklan Mie

Sedaap White Curry terbayang dalam fikiran responden.

2. Responden memikirkan iklan Mie Sedaap White Curry setiap kali muncul di

televisi.

Tabel 28 Persentase Jawaban Responden Y12

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 22 44%
Setuju 23 46%
Ragu-ragu 3 6%
Tidak setuju 2 4%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 28 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 20 sebanyak 22 responden (44%) menyatakan

sangat setuju, 23 responden (46%) menyatakan setuju, 3 responden (6%) responden

menyatakan ragu-ragu, 2 responden (4%) menyatakan tidak setuju, tidak ada

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut

menunjukkan bahwa jawaban masyarakat terhadap pernyataan no. 20 positif dengan

nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 90%. Dari jawaban responden

tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden

memikirkan iklan Mie Sedaap White Curry setiap kali muncul di televisi.
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Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,40 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 20

memiliki mean sebesar 4,30 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no.20 bahwa responden

memikirkan iklan Mie Sedaap White Curry setiap kali muncul di televisi.

3. Responden senang ketika melihat iklan Mie Sedaap White Curry di televisi.

Tabel 29 Persentase Jawaban Responden Y13

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 27 54%
Setuju 17 34%
Ragu-ragu 3 6%
Tidak setuju 3 6%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 29 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 21 sebanyak 27 responden (54%) menyatakan

sangat setuju, 17 responden (34%) menyatakan setuju, 3 responden (6%) menyatakan

ragu-ragu, 3 responden (6%) menyatakan tidak setuju, tidak ada responden yang

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y12 50 4,30
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menyatakan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut menunjukkan

bahwa jawaban masyarakat terhadap pernyataan no. 21 positif dengan nilai jawaban

sangat setuju dan setuju mencapai 88%. Dari jawaban responden tersebut, dapat

dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden senang ketika melihat

iklan Mie Sedaap White Curry di televisi.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,50 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 21

memiliki mean sebesar 4,42 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no.21 bahwa responden

senang ketika melihat iklan Mie Sedaap White Curry di televisi.

b. Dimensi Persuasi (Y2)

Dimensi ini memiliki 3 indikator pernyataan, yaitu:

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y13 50 4,42
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1. Responden percaya iklan Mie Sedaap White Curry selalu menarik perhatian

konsumennya.

Tabel 30 Persentase Jawaban Responden Y21

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 26 52%
Setuju 15 30%
Ragu-ragu 4 8%
Tidak setuju 5 10%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 30 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 22 sebanyak 26 responden (52%) menyatakan

sangat setuju, 15 responden (30%) menyatakan setuju, 4 responden (8%) menyatakan

ragu-ragu, 5 responden (10%) menyatakan tidak setuju, tidak ada responden yang

menyatakan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut menunjukkan

bahwa jawaban masyarakat terhadap pernyataan no. 22 positif dengan nilai jawaban

sangat setuju dan setuju mencapai 82%. Dari jawaban responden tersebut, dapat

dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden percaya iklan Mie Sedaap

White Curry selalu menarik perhatian konsumennya.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y21 50 4,40
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Rentangan Skala

1 2,33 Middle 3,73 4,67 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 22

memiliki mean sebesar 4,40 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no.22 bahwa responden

percaya iklan Mie Sedaap White Curry selalu menarik perhatian konsumennya.

2. Responden memilih produk Mie Sedaap White Curry karena cita rasanya yang

baru.

Tabel 31 Persentase Jawaban Responden Y22

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 30 60%
Setuju 15 30%
Ragu-ragu 3 6%
Tidak setuju 2 4%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 31 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 23 sebanyak 30 responden (60%) menyatakan

sangat setuju, 15 responden (30%) menyatakan setuju, 3 responden (6%) menyatakan

ragu-ragu, 2 responden (4%) menyatakan tidak setuju, tidak ada responden yang

menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut menunjukkan

bahwa pernyataan no. 23 positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju

mencapai 90%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan
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menunjukkan bahwa responden memilih produk Mie Sedaap White Curry karena cita

rasanya yang baru.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,40 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 23

memiliki mean sebesar 4,48 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no.23 bahwa responden

memilih produk Mie Sedaap White Curry karena cita rasanya yang baru.

3. Responden merasa puas setelah membeli produk Mie Sedaap White Curry.

Tabel 32 Persentase Jawaban Responden Y23

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 24 48%
Setuju 17 34%
Ragu-ragu 3 6%
Tidak setuju 6 12%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 32 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 24 sebanyak 24 responden (48%) menyatakan

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y22 50 4,48
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sangat setuju, 17 responden (34%) menyatakan setuju, 3 responden (6%) menyatakan

ragu-ragu, 6 responden (12%) menyatakan tidak setuju, tidak ada responden yang

menyatakan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut menunjukkan

bahwa pernyataan no. 24 positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju

mencapai 82%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan

menunjukkan bahwa responden merasa puas setelah membeli produk Mie Sedaap

White Curry.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,43 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 24

memiliki mean sebesar 4,55 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 24 bahwa responden

merasa puas setelah membeli produk Mie Sedaap White Curry.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y23 50 4,55
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c. Dimensi Dampak (Y3)

Dimensi ini memiliki 3 indikator pernyataan, yaitu:

1. Responden menganggap Iklan Mie Sedaap White Curry membuat produknya

semakin digemari masyarakat.

Tabel 33 Persentase Jawaban Responden Y31
Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 24 48%
Setuju 18 36%
Ragu-ragu 1 2%
Tidak setuju 7 14%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016

Berdasarkan tabel 33tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 25 sebanyak 24 responden (48%) menyatakan

sangat setuju, 18 responden (36%) menyatakan setuju, 1 responden (2%) menyatakan

ragu-ragu, 7 responden (14%) menyatakan tidak setuju, tidak ada responden yang

menyatakan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut menunjukkan

bahwa pernyataan no. 25 positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju

mencapai 84%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan

menunjukkan bahwa iklan Mie Sedaap White Curry membuat produknya semakin

digemari masyarakat.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y31 50 4,56
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Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,30 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 25

memiliki mean sebesar 4,56 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no.25 bahwa iklan Mie

Sedaap White Curry membuat produknya semakin digemari masyarakat.

2. Mie Sedaap White Curry masuk dalam daftar belanjaan responden.

Tabel 34 Persentase Jawaban Responden Y32
Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 25 50%
Setuju 13 26%
Ragu-ragu 7 14%
Tidak setuju 3 6%
Sangat tidak setuju 2 4%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016

Berdasarkan tabel 24 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 26 sebanyak 25 responden (50%) menyatakan

sangat setuju, 13 responden (26%) menyatakan setuju, 7 responden (14%)

menyatakan ragu-ragu, 3 responden (6%) menyatakan tidak setuju, 2 responden (4%)

responden menyatakan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut

menunjukkan bahwa pernyataan no. 26 positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan

setuju mencapai 76%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi
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pernyataan menunjukkan bahwa Mie Sedaap White Curry masuk dalam daftar

belanjaan responden.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,43 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 26

memiliki mean sebesar 4,39 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no.26 bahwa Mie

Sedaap White Curry masuk dalam daftar belanjaan responden.

3. Responden lebih memilih produk Mie Sedaap dibandingkan dengan produk mie

lain.

Tabel 35 Persentase Jawaban Responden Y33

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 22 44%
Setuju 18 36%
Ragu-ragu 6 12%
Tidak setuju 4 8%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 35 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 27 sebanyak 22 responden (44%) menyatakan

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y32 50 4,39
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sangat setuju, 18 responden (36%) menyatakan setuju, 6 responden (12%)

menyatakan ragu-ragu, 4 responden (8%) menyatakan tidak setuju, tidak ada

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut

menunjukkan bahwa pernyataan no. 27 positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan

setuju mencapai 80%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi

pernyataan menunjukan bahwa responden lebih memilih produk Mie Sedaap

dibandingkan dengan produk mie lain.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,50 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 27

memiliki mean sebesar 4,57 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no.27 bahwa responden

lebih memilih produk Mie Sedaap dibandingkan dengan produk mie lain.

d. Dimensi Komunikasi (Y4)

Dimensi ini memiliki 3 indikator pernyataan, yaitu:

1. Responden menganggap Pesan iklan Mie Sedaap White Curry sangat jelas

sehingga mudah diingat.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y33 50 4,57
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Tabel 36 Persentase Jawaban Responden Y41
Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 27 54%
Setuju 15 30%
Ragu-ragu 3 6%
Tidak setuju 4 8%
Sangat tidak setuju 1 2%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 36 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 28 sebanyak 27 responden (54%) menyatakan

sangat setuju, 15 responden (30%) menyatakan setuju, 3 responden (6%) menyatakan

ragu-ragu, 4 responden (8%) menyatakan tidak setuju, 1 responden (2%) menyatakan

sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut menunjukkan bahwa pernyataan

no. 28 positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 84%. Dari

jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukan bahwa

pesan iklan Mie Sedaap White Curry sangat jelas sehingga mudah diingat.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 High 4,90 5

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y41 50 4,36
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Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 28

memiliki mean sebesar 4,36 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no.28 bahwa pesan iklan

Mie Sedaap White Curry sangat jelas sehingga mudah diingat.

2. Responden memahami isi pesan iklan Mie Sedaap White Curry.

Tabel 37 Persentase Jawaban Responden Y42
Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 14 28%
Setuju 16 32%
Ragu-ragu 12 24%
Tidak setuju 8 16%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 37 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 29 sebanyak 14 responden (28%) menyatakan

sangat setuju, 16 responden (32%) menyatakan setuju, 12 responden (24%)

menyatakan ragu-ragu, 8 responden (16%) menyatakan tidak setuju, tidak ada

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut

menunjukan bahwa pernyataan no. 29 positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan

setuju mencapai 60%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi

pernyataan menunjukan bahwa responden memahami isi pesan iklan Mie Sedaap

White Curry.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y42 50 4,46
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Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,53 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 29

memiliki mean sebesar 4,46 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no.29 bahwa responden

memahami isi pesan iklan Mie Sedaap White Curry.

3. Responden menganggap Iklan Mie Sedaap White Curry Memiliki kesan sangat

sedaap yang membuat konsumen tertarik.

Tabel 38 Persentase Jawaban Responden Y43
Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 41 82%
Setuju 7 14%
Ragu-ragu 2 4%
Tidak setuju 0 0%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 38 tersebut, diketahui bahwa dari 50 responden yang

menjawab indikator pernyataan no. 30 sebanyak 41 responden (82%) menyatakan

sangat setuju, 7 responden (14%) menyatakan setuju, 2 responden (4%) menyatakan

ragu-ragu, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Dari persentase jawaban tersebut menunjukkan bahwa pernyataan no. 30 positif

dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 96%. Dari jawaban
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responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukan bahwa iklan Mie

Sedaap White Curry Memiliki kesan sangat sedaap yang membuat konsumen tertarik.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 High 4,90 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan no. 30

memiliki mean sebesar 4,74 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan range

3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 30 bahwa iklan Mie

Sedaap White Curry Memiliki kesan sangat sedaap yang membuat konsumen tertarik.

D. Analisis Dimensi Variabel X dan Y

1. Dimensi Daya Tarik Iklan (X)

a. Daya Tarik Endorser (X1)

Tabel 39 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Daya Tarik
Endorser

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 92 61,3%
Setuju 42 28%
Ragu-ragu 13 8,6%
Tidak setuju 2 1,3%
Sangat tidak setuju 1 0,6%
Total 150 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y43 50 4,74
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Berdasarkan tabel 39 dimensi daya tarik endorser tersebut, jawaban responden

terhadap dimensi daya tarik endorser sebanyak 92 (61,3%) untuk jawaban sangat

setuju, 42 (28%) untuk jawaban setuju, 13 (8,6%) untuk jawaban ragu-ragu, 2 (1,3%)

untuk jawaban tidak setuju, 1 (0,6%) untuk jawaban sangat tidak setuju. Artinya

respon mahasiswa kost terhadap keseluruhan dimensi daya tarik endorser positif

dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 89,3%.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,47 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan

dimensi daya tarik endorser menunjukkan mean sebesar 4,47 dan berada di rentang

skala high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden

terhadap dimensi daya tarik endorser positif .

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X1 50 4,47
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b. Dimensi Daya Tarik Humor (X2)

Tabel 40 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Daya Tarik

Humor

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 80 53,3%
Setuju 44 29,3%
Ragu-ragu 20 13,3%
Tidak setuju 6 4%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 150 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 40 daya tarik humor tersebut, jawaban responden terhadap

dimensi daya tarik humor sebanyak 80 (53,3%) untuk jawaban sangat setuju, 44

(29,3%) untuk jawaban setuju, 20 (13,3%) untuk jawaban ragu-ragu, 6 (4%) untuk

jawaban tidak setuju, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Artinya respon

mahasiswa kost terhadap keseluruhan dimensi daya tarik humor sangat positif dengan

nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 82,6%.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,28 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan

dimensi daya tarik humor menunjukkan mean sebesar 4,38 dan berada di rentang

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X2 50 4,38
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skala high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden

terhadap dimensi daya tarik humor positif .

c. Daya Tarik Rasa Takut(X3)

Tabel 41 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Daya
Tarik Rasa Takut

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 80 51,6%
Setuju 53 34,2%
Ragu-ragu 18 11,6%
Tidak setuju 4 2,5%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 155 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 41 dimensi daya tarik rasa takut tersebut, jawaban

responden terhadap dimensi daya tarik rasa takut sebanyak 80 (51,6%) untuk

jawaban sangat setuju, 53 (34,2%) untuk jawaban setuju, 18 (11,6%) untuk jawaban

ragu-ragu, 4 (2,5%) untuk jawaban tidak setuju, tidak ada responden yang menjawab

sangat tidak setuju. Artinya respon mahasiswa kost terhadap keseluruhan dimensi

daya tarik rasa takut positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai

85,8%.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,58 High 5

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X3 50 4,68
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Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan

dimensi daya tarik rasa takut menunjukkan mean sebesar 4,68 dan berada di rentang

skala high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden

terhadap dimensi daya tarik rasa takut positif .

d. Daya Tarik Rasa Bersalah (X4)

Tabel 42 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Daya Tarik
Rasa Bersalah

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 74 49,3%
Setuju 55 36,6%
Ragu-ragu 12 8%
Tidak setuju 9 6%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 150 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 42 dimensi daya tarik rasa bersalah tersebut, jawaban

responden terhadap dimensi daya tarik rasa bersalah sebanyak 74 (49,3%) untuk

jawaban sangat setuju, 55 (36,6%) untuk jawaban setuju, 12 (8%) untuk jawaban

ragu-ragu, 9 (6%) untuk jawaban tidak setuju, tidak ada jawaban sangat tidak setuju.

Artinya respon mahasiswa kost terhadap keseluruhan dimensi daya tarik rasa bersalah

positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 85,9%.

\

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X4 50 4,47
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Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,47 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan

dimensi daya tarik rasa bersalah menunjukkan mean sebesar 4,47 dan berada di

rentang skala high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden

terhadap dimensi daya tarik rasa bersalah positif .

e. Dimensi Daya Tarik Seksual (X5)

Tabel 43 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Daya Tarik

Seksual

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 60 40%
Setuju 50 33,3%
Ragu-ragu 25 16,6%
Tidak setuju 15 10%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 150 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 43 daya tarik humor tersebut, jawaban responden terhadap

dimensi daya tarik humor sebanyak 60 (40%) untuk jawaban sangat setuju, 50

(33,3%) untuk jawaban setuju, 25 (16,6%) untuk jawaban ragu-ragu, 15 (10%) untuk

jawaban tidak setuju, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Artinya respon

mahasiswa kost terhadap keseluruhan dimensi daya tarik seksual sangat positif

dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 73,3%.



109

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,28 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan

dimensi daya tarik seksual menunjukkan mean sebesar 4,38 dan berada di rentang

skala high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden

terhadap dimensi daya tarik seksual positif .

f. Daya Tarik Musik (X6)

Tabel 44 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Daya
Tarik Musik

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 65 43,3%
Setuju 47 31,3%
Ragu-ragu 27 18%
Tidak setuju 9 6%
Sangat tidak setuju 2 1,3%
Total 150 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 44 dimensi daya tarik musik tersebut, jawaban responden

terhadap dimensi daya tarik musik sebanyak 65 (43,3%) untuk jawaban sangat setuju,

47 (31,3%) untuk jawaban setuju, 27 (18%) untuk jawaban ragu-ragu, 9 (6%) untuk

jawaban tidak setuju, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Artinya respon

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X5 50 4,38
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mahasiswa kost terhadap keseluruhan dimensi daya tarik music positif dengan nilai

jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 74,6%.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,58 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan

dimensi daya tarik musik menunjukkan mean sebesar 4,48 dan berada di rentang

skala high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden

terhadap dimensi daya tarik musik positif .

2. Dimensi Efektivitas Iklan (Y)

a. Dimensi Empati (Y1)

Tabel 45 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Empati
Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 74 49,3%
Setuju 57 38%
Ragu-ragu 12 8%
Tidak setuju 7 4,6%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 150 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 45 tersebut, jawaban responden terhadap dimensi sensasi

sebanyak 74 (49,3%) untuk jawaban sangat setuju, 57 (38%) untuk jawaban setuju,

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X6 50 4,48
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12 (8%) untuk jawaban ragu-ragu, 7 (4,6%) untuk jawaban tidak setuju, tidak ada

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya respon mahasiswa kost

terhadap keseluruhan dimensi empati positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan

setuju mencapai 87,3%.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 low 2,33 Middle 3,73 4,55 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan

dimensi empati menunjukkan mean sebesar 4,55 dan berada di rentang skala high

(tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden terhadap dimensi

empati positif.

b. Dimensi Persuasi (Y2)

Tabel 46 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Persuasi

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 80 53,3%
Setuju 47 31,3%
Ragu-ragu 10 6,6%
Tidak setuju 13 8,6%
Sangat tidak setuju 0 0%
Total 150 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y1 50 4,45
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Berdasarkan tabel 46 tersebut, jawaban responden terhadap dimensi persuasi

sebanyak 80 (53,3%) untuk jawaban sangat setuju, 47 (31,3%) untuk jawaban setuju,

10 (6,6%) untuk jawaban ragu-ragu, 13 (8,6%) untuk jawaban tidak setuju, tidak ada

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya respon mahasiswa kost

terhadap keseluruhan dimensi persuasi positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan

setuju mencapai 84,6%.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,50 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan

dimensi persuasi menunjukkan mean sebesar 4,50 dan berada di rentang skala high

(tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden terhadap dimensi

persuasi positif .

c. Dimensi Dampak (Y3)

Tabel 47 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Dampak

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 71 47,3%
Setuju 49 32,6%
Ragu-ragu 14 9,3%
Tidak setuju 14 9,3%

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y2 50 4,50
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Sangat tidak setuju 2 1,3%
Total 150 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 47 tersebut, jawaban responden terhadap dimensi dampak

sebanyak 71 (47,3%) untuk jawaban sangat setuju, 49 (32,6%) untuk jawaban setuju,

14 (9,3%) untuk jawaban ragu-ragu, 14 (9,3%) untuk jawaban tidak setuju, 2 (1,3%)

untuk jawaban sangat tidak setuju. Artinya respon mahasiswa kost terhadap

keseluruhan dimensi dampak positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju

mencapai 79,9%.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,23 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan

dimensi dampak menunjukkan mean sebesar 4,33 dan berada di rentang skala high

(tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden terhadap dimensi

dampak positif .

d. Dimensi Komunikasi (Y4)

Tabel 48 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Komunikasi

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 82 54,6%

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y3 50 4,33
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Setuju 38 25,3%
Ragu-ragu 17 11,3%
Tidak setuju 12 8%
Sangat tidak setuju 1 0,6%
Total 150 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 48 tersebut, jawaban responden terhadap dimensi

komunikasi sebanyak 82 (54,6%) untuk jawaban sangat setuju, 38 (25,3%) untuk

jawaban setuju, 17 (11,3%) untuk jawaban ragu-ragu, 12 (8%) untuk jawaban tidak

setuju, 1 (0,6%) untuk jawaban sangat tidak setuju. Artinya respon mahasiswa kost

terhadap keseluruhan dimensi komunikasi positif dengan nilai jawaban sangat setuju

dan setuju mencapai 79,9%.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,70 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan

dimensi komunikasi menunjukkan mean sebesar 4,70 dan berada di rentang skala

high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden terhadap

dimensi komunikasi positif .

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y4 50 4,70
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E. Analisis Variabel X dan Y

1. Variabel X (Daya Tarik Iklan Mie Sedaap White Curry)

Tabel 49 Persentase Jawaban Responden terhadap Variabel X

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 451 49,8%
Setuju 291 32,2%
Ragu-ragu 115 12,7%
Tidak setuju 45 5%
Sangat tidak setuju 3 0,3%
Total 905 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 49 tersebut, total keseluruhan jawaban responden terhadap

variabel X (daya tarik iklan mie sedaap white curry) sebanyak 451 (49,8%) untuk

jawaban sangat setuju, 291 (32,2%) untuk jawaban setuju, 115 (12,7%) untuk

jawaban ragu-ragu, 45 (5%) untuk jawaban tidak setuju, 3 (0,3%) untuk jawaban

sangat tidak setuju. Artinya respon mahasiswa kost terhadap keseluruhan variabel X

positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 82,0%.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Desember 2016.

Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,57 High 5

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa variabel X

menunjukkan mean sebesar 4,57 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

X 50 4,57
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range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden terhadap keseluruhan dimensi

variabel X positif.

2. Variabel Y (Efektivitas Iklan Televisi)

Tabel 50 Persentase Jawaban Responden terhadap Variabel Y

Keterangan Frekuensi Persentase
Sangat setuju 307 51,2%
Setuju 191 31,8%
Ragu-ragu 53 8,8%
Tidak setuju 46 7,6%
Sangat tidak setuju 3 0,5%
Total 600 100%
Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 50 tersebut, total keseluruhan jawaban responden terhadap

variabel Y (efektivitas iklan televisi) sebanyak 307 (51,2%) untuk jawaban sangat

setuju (5), 191 (31,8%) untuk jawaban setuju (4), 53 (8,8%) untuk jawaban ragu-ragu

(3), 46 (7,6%) untuk jawaban tidak setuju (2), 3 (0,5%) untuk jawaban sangat tidak

setuju. Artinya respon mahasiswa kost terhadap keseluruhan variabel Y positif

dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 83,0%.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016.
Rentangan Skala

1 Low 2,33 Middle 3,73 4,25 High 5

Mean yang dihasilkan

Item N Mean

Y 50 4,45
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Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa variabel Y

menunjukkan mean sebesar 4,45 dan berada di rentang skala high (tinggi) dengan

range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden terhadap keseluruhan dimensi

variabel Y positif.

F. Uji Hipotesis Statistik

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Setiap regresi dipastikan terdapat korelasinya. menurut Mustikoweni dalam

buku Teknik Praktis Riset Komunikasi oleh Rachmat Kriyantono menyatakan bahwa

regresi ditujukan untuk mencari bentuk hubungan dua variabel atau lebih dalam

bentuk fungsi atau persamaan sedangkan analisis korelasi bertujuan untuk mencari

derajat keeratan hubungan dua variabel atau lebih.3 Berdasarkan penjelasan tersebut,

maka untuk mengetahui seberapa kuat efektivitas antara variabel X dan Y dalam

bentuk persamaan, digunakanlah rumus statistik regresi linier sederhana dengan

menggunakan SPSS versi 20, yaitu sebagai berikut:

3
Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset komunikasi, (Jakarta: Prenada media Group,

2006), Cet Ke-2, h. 179.
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Tabel 51 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

(Variabel Efektivitas Iklan Televisi – Daya Tarik Iklan Mie Sedaap

White Curry)

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.
B Std.

Error Beta

(Constant) 80.397 14.173 5.672 .001

X (Daya Tarik Iklan
Mie Sedaap White
Curry)

.757 .203 .770 6.675 .000

a. Dependent Variable: Y (efektivitas iklan)
Sumber: hasil Pengolahan Data Dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 51 tersebut, diketahui besarnya nilai t = 6,675 sedangkan

besar signifikasinya sebesar = 0,000 lebih kecil dari signifikan 0,05 artinya nilai

tersebut signifikan karena kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa ada efektivitas

antara variabel daya tarik iklan terhadap efektivitas iklan. Dari tabel tersebut dapat

dilihat pada kolom B (constan) nilainya sebesar 80,397 sedangkan untuk nilai daya

tarik iklan adalah 0,757 sehingga diperoleh persamaan regresi linier sederhana (daya

tarik iklan- efektivitas iklan).

Y = a + bX

Jadi, Y= 80,397 + 0,757 X

Setelah mengetahui kedua variabel X efektif terhadap Y, selanjutnya

menentukan besarnya korelasi atau hubungan antara variabel X dan Y seperti pada

tabel berikut:
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Tabel 52 Efektivitas Iklan Televisi—Daya Tarik Iklan Mie Sedaap

White Curry

Sumber: hasil Pengolahan Data Dengan SPSS Desember 2016.

Berdasarkan tabel 52 tersebut diketahui bahwa pada kolom R square diperoleh

nilai 0,654 (65,4%). Hal ini menunjukkan daya tarik iklan memiliki efektif sebesar

65,4% terhadap efektivitas iklan pada mahasiswa kos di Perumahan Masyarakat

Daerah (PMD). Sedangkan sisanya 34,6% hasil efektivitas iklan dipengaruhi oleh

faktor lain di luar dari penelitian ini.

Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan atau efektivitas variabel

X terhadap Y, maka digunakanlah nilai koefisien korelasi, yaitu:

Tabel 53

Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00-0,199 Sangat Rendah

0,20-0,399 Rendah

0,40-0,599 Cukup

0,60-0,799 Kuat

0,80-1,000 Sangat Kuat

Model Summaryb

Model

Statistics

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 .601a .654 .334 4.534

a. Predictors: (Constant), X (daya tarik iklan mie sedaap white
curry)
b. Dependent Variable: Y (efektivitas iklan televisi)
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Berdasarkan nilai koefisien korelasi tersebut,4 maka nilai 0,654

termasuk korelasi yang kuat dan sifat hubungannya positif.

2. Uji Hipotesis (Uji t)

Setelah koefisien regresi diperoleh, maka dilakukanlah uji hipotesis yaitu uji t

untuk menguji perbedaan dua sampel pada variabel interval/rasio.5 Dan untuk

mengetahui apakah efektif antara variabel X dengan Y signifikan atau tidak

signifikan.

Berdasarkan tabel 51, diketahui bahwa angka 0,770 pada Standardized

Coefficients (Beta) menunjukkan tingkat korelasi antara efektivitas daya tarik iklan.

Sedangkan nilai t sebesar 6,675 digunakan untuk pengujian hipotesis apakah ada

efektivitas yang signifikan atau tidak signifikan dari efektivitas daya tarik iklan

televisi.

Maka untuk pengujian nilai t dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut6:

a. Hipotesis yang dirumuskan

Ho (Hipotesis Nihil) : Tidak ada efektivitas daya tarik iklan pada mahasiswa

kos

Ha (Hipotesis Alternatif) : Ada efektivitas daya tarik iklan pada mahasiswa kos

Kriteria pengujian (berdasarkan nilai t) :

1) Jika nilai t hitung < t tabel 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

2) Jika nilai t hitung > t tabel 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak.

4
Riduwan, Pengantar Statistika Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet, Ke-3, h. 218.

5Ibid., h. 184.
6Op.Cit., h. 144.
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Untuk menghitung nilai t tabel dengan uji dua pihak karena hipotesis tidak

menunjukkan arah tertentu.7 Dengan signifikansi = 0,052/2 (uji dua pihak)= 0,025

dengan df (degree of freedom)8 = n-2 = 50-2 = 48. Maka t tabel adalah (lihat

tabel t).

3) Kesimpulan

Dari hasil analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS

versi 20 diperoleh harga t hitung sebesar 6,675 > 1,677 dan signifikansi adalah

0,000 maka Ha diterima dan Ho ditolak, dapat disimpulkan bahwa ada efektivitas

daya tarik iklan televisi Mie Sedaap White Curry pada mahasiswa kos di

Perumahan Masyarakat Daerah (PMD).

3. Pembahasan

Responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa kos di Perumahan

Masyarakat Daerah (PMD) Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning RT 21 / RW

08 palembang sebanyak 50 responden yang dibagikan kuesioner. Kuesioner tersebut

terdiri dari 30 pertanyaan, yaitu 18 pertanyaan untuk variabel daya tarik iklan mie

Sedaap White Curry (X) dan 12 pertanyaan untuk variabel efektivitas iklan televisi

(Y). Untuk mengetahui efektivitas daya tarik iklan mie sedaap white curry terhadap

mahasiswa kos, penelitian ini telah melakukan perhitungan dengan bantuan program

SPSS versi 20 dan untuk menguji hipotesis digunakan regresi linier sederhana.

Penjelasannya sebagai berikut:

7Op. Cit., h.158.
8Ibid., h. 285.
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a. Pada tabel 39 respon mahasiswa kos terhadap dimensi daya tarik endorser

(variabel X) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai

89,3%. Dan memiliki nilai mean 4,47.

b. Pada tabel 40 respon mahasiswa kos terhadap dimensi daya tarik humor (variabel

X) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 82,6%. Dan

memiliki nilai mean 4,38.

c. Pada tabel 41 respon mahasiswa kos terhadap dimensi daya tarik rasa takut

(variabel X) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai

85,8%. Dan memiliki nilai mean yaitu 4,68.

d. Pada tabel 42 respon mahasiswa kos terhadap dimensi daya tarik rasa bersalah

(variabel X) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai

85,9%. Dan memiliki nilai mean 4,47

e. Pada tabel 43 respon mahasiswa kos terhadap dimensi daya tarik seksual (variabel

X) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 73,3%. Dan

memiliki nilai mean 4,38

f. Pada tabel 44 respon mahasiswa kos terhadap dimensi daya tarik musik (variabel

X) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 74,6%. Dan

memiliki nilai mean 4,48

g. Pada tabel 45 respon mahasiswa kos terhadap dimensi empati (variabel Y) positif

dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 87,3%. Dan memiliki

nilai mean 4,45.
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h. Pada tabel 46 respon mahasiswa kos terhadap dimensi persuasi (variabel Y)

positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 84,6%. Dan

memiliki nilai mean 4,50

i. Pada tabel 47 respon mahasiswa kos terhadap dimensi dampak (variabel Y)

positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 79,9%. Dan

memiliki nilai mean 4,33

j. Pada tabel 48 respon mahasiswa kos terhadap dimensi komunikasi (variabel Y)

positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 79,9%. Dan

memiliki nilai mean 4,70

k. Pada tabel 49 secara keseluruhan respon mahasiswa kos terhadap variabel X

(daya tarik iklan) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai

82,0%.

l. Pada tabel 50 secara keseluruhan respon mahasiswa kos terhadap variabel Y

(efektivitas iklan) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai

83,0%.

m. Dari hasil analisis dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana antara

efektivitas iklan (Y) dengan daya tarik iklan (X) diperoleh persamaan, Y= 80,397

+ 0,757X

n. Pada tabel 52 pada kolom R square diperoleh nilai 0,654 (65,4%) hal ini

menunjukkan daya tarik iklan memiliki efektivitas yang kuat 65,4%. Sedangkan

sisanya 34,6% hasil efektivitas yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari
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penelitian ini. Artinya besarnya korelasi yang terjadi antara variabel X dan Y

berpengaruh positif.

o. Perbedaan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu (6,675 > 1,677) dan

signifikansi adalah 0,000. Artinya ada efektivitas daya tarik iklan televisi.

p. Dari hasil hipotesis dalam penelitian ini, telah terjawab bahwa ada efektivitas

daya tarik iklan televisi mie sedaap white curry.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh maka penulis

menyimpulkan bahwa ada Efektivitas Daya Tarik Iklan Televisi Mie Sedaap White

Curry sebesar 65,4%. Sedangkan sisanya 34,6% hasil efektivitas iklan yang

dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Dilihat dari hasil uji hipotesis

diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu (6,675 > 1,677), ini berarti Ha

diterima Ho ditolak. Adapun dimensi yang dimiliki variabel (X) daya tarik iklan

yaitu dimensi daya tarik endorser, humor, rasa takut, rasa bersalah, seksual, dan

musik, sedangkan dimensi yang dimiliki variabel (Y) efektivitas iklan televisi yaitu

dimensi empati, persuasi, dampak, dan komunikasi. Dari hasil analisis perindikator

pada variabel X diperoleh nilai tertinggi dari indikator daya tarik tokoh sebesar 92%

dengan mean 4,48, dan nilai terendah diperoleh dari indikator sensasi suara sebesar

70% dengan mean 4,46, sedangkan pada variabel Y diperoleh nilai tertinggi dari

indikator kesan yang ditinggalkan pesan iklan sebesar 96% dengan mean 4,74, dan

nilai terendah diperoleh dari indikator pemahaman konsumen terhadap pesan iklan

sebesar 60% dengan mean 4,44. Dari hasil analisis perdimensi pada variabel X

diperoleh nilai tertinggi dari dimensi daya tarik endorser sebesar 89,3% dengan

mean 4,47, dan nilai terendah diperoleh dari dimensi daya tarik seksual sebesar

73,3% dengan mean 4,46, sedangkan pada variabel Y diperoleh nilai tertinggi dari
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dimensi empati sebesar 87,3 dengan mean 4,47, dan nilai terendah diperoleh dari

dimensi komunikasi 79,9 dengan mean 4,46.

B. Saran-saran

1. Bagi perusahaan disarankan untuk meningkatkan kegiatan promosi produk Mie

Sedaap dengan mengembangkan produk terbaru, dan terus melakukan promo

penjualan dengan ide-ide kreatif yang membuat daya tarik iklan semakin menarik

perhatian konsumen.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian di luar dari

variabel efektivitas daya tarik iklan televisi, agar dapat menambah wawasan

khususnya di bidang jurnalistik.
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Daftar Pertanyaan Responden

A. Demografi / Profil Responden

1. Nama

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Usia

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Berapa kali melihat iklan “Mie Sedaap White Curry”

a. 1 – 3 c. 5 Lebih

b. 4 – 5

B. Pertanyaan

Berikan tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang anda pilih.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju RR : Ragu-Ragu STS : Sangat Tidak Setuju

S : Setuju TS : Tidak Setuju

1. Variabel (X) Daya Tarik Iklan

No PERNYATAAN

Pilih Jawaban

SS S RR TS STS

Dimensi Daya Tarik Endorser

1 Syahrini sangat cocok menjadi Endorser dari

produk Mie Sedaap White Curry

2 Saya sangat suka dengan sosok Syahrini

dalam membintangi sebuah iklan

3 Syahrini merupakan penyanyi sekaligus artis

yang berkualitas dalam menyampaikan pesan

dan mengiklankan sebuah produk

Dimensi Daya Tarik Humor

4 Iklan Mie Sedaap White Curry memiliki



sedikit humor dalam penyampaian pesannya

5 Menurut saya para bintang iklan Mie Sedaap

White Curry sering terlihat lucu

6 Humor dalam iklan Mie Sedaap White Curry

lebih baik debandingkan dengan iklan Mie

yang lain

Dimensi Daya Tarik Rasa Takut

7 Saya akan menyesal apabila tidak membeli

produk Mie Sedaap White Curry

8 Saya akan kecewa apabila tidak mencoba

makan Mie Sedaap White Curry

9 Saya cukup khawatir untuk mengkonsumsi

Mie instan dalam jumlah yang banyak

Dimensi Daya Tarik Rasa Bersalah

10 Iklan Mie Sedaap White Curry membuat

saya sadar akan kelezatannya dibangdingkan

dengan Mie yang lain

11 Iklan Mie Sedaap White Curry membuat

saya percaya dengan rasa yang benar-benar

sedaap

12 Iklan Mie Sedaap White Curry mendorong

saya untuk membeli

Dimensi Daya Tarik Seksual

13 Tarian Syahrini dalan iklan Mie Sedaap

White Curry membuat iklan tersebut semakin

menarik

14 Cara Syahrini makan Mie Sedaap White

Curry membuat saya ingin mencobanya

15 Saya sangat suka dengan suara Syahrini saat

bernyanyi dalam iklan Mie Sedaap White



Curry

Dimensi Daya Tarik Musik

16 Irama musik iklan Mie Sedaap White Curry

sangat menghibur

17 Irama musik iklan Mie Sedaap White Curry

membuat saya selalu menyanyikannya

kembali

18 Lirik jingle iklan Mie Sedaap White Curry

sangat menarik dan mudah diingat

2. Variabel (Y) Efektivitas Iklan

No PERNYATAAN

Pilih Jawaban

SS S RR TS STS

Dimensi Empati

19 Iklan Mie Sedaap White Curry selalu

terbayang dalam fikiran saya

20 Saya selalu memikirkan iklan Mie Sedaap

White Curry setiap kali menonton Televisi

21 Saya senang ketika melihat iklan Mie

Sedaap White Curry di Televisi

Dimensi Persuasi

22 Saya percaya iklan Mie Sedaap White

Curry selalu menarik perhatian

konsumennya

23 Saya lebih memilih produk Mie Sedaap

White Curry karena cita rasanya yang baru

24 Saya merasa puas setelah membeli produk

Mie Sedaap White Curry

Dimensi Impact/Dampak

25 Iklan Mie Sedaap White Curry di televisi



membuat produknya semakin digemari

masyarakat

26 Saya memasukan Mie Sedaap White Curry

dalam daftar belanjaan sehari-hari

27 Saya lebih memilih produk Mie Sedaap

dibandingkan dengan produk Mie yang lain

Dimensi Komunikasi

28 Pesan iklan Mie Sedaap White Curry

sangat jelas sehingga mudah diingat

29 Saya memahami isi pesan dalam iklan Mie

Sedaap White Curry

30 Iklan Mie Sedaap White Curry mempunyai

kesan yang membuat konsumen selalu

tertarik



NAMA RESPONDEN

No Nama Jenis Kelamin Umur Pekerjaan

1 Triky Rizkianza Laki-laki 23 Tahun Mahasiswa

2 Adzka Prayitno Laki-laki 21 Tahun Mahasiswa

3 Alvionita Dranti Perempuan 21 Tahun Mahasiswa

4 Martina Aliah Perempuan 19 Tahun Mahasiswa

5 Canda Puspita Perempuan 20 Tahun Mahasiswa

6 Amalia Utami Perempuan 20 Tahun Mahasiswa

7 Rizki Ramadhon Laki-laki 20 Tahun Mahasiswa

8 Zulva Arrasyid Laki-laki 25 Tahun Mahasiswa

9 Nadia Utami Perempuan 19 Tahun Mahasiswa

10 Sandi Saptariansyah Laki-laki 20 Tahun Mahasiswa

11 Tiara Hardianti Perempuan 20 Tahun Mahasiswa

12 Fadillah Saputri Perempuan 20 Tahun Mahasiswa

13 Irma Noverawati Perempuan 21 Tahun Mahasiswa

14 Anisa Rahayu Perempuan 24 Tahun Mahasiswa

15 Ramona Perempuan 24 Tahun Mahasiswa

16 Diah Wulansari Perempuan 19 Tahun Mahasiswa

17 Eka Setiawati Perempuan 20 Tahun Mahasiswa

18 Erika Blezenski Perempuan 20 Tahun Mahasiswa

19 Andika Pratama Laki-laki 20 Tahun Mahasiswa

20 Angga Apriansyah Laki-laki 24 Tahun Mahasiswa

21 Frengki Saputra Laki-laki 21Tahun Mahasiswa

22 Candra Jaya Laki-laki 18 Tahun Mahasiswa

23 Deni Fernandes Laki-laki 22 Tahun Mahasiswa

24 Halijah Agustina Perempuan 21 Tahun Mahasiswa

25 Niken Paradila Perempuan 20 Tahun Mahasiswa

26 Reni Apriani Perempuan 19 Tahun Mahasiswa

27 Vera Yulia Perempuan 21 Tahun Mahasiswa

28 Ines Setiawati Perempuan 19 Tahun Mahasiswa

29 Ria Ifrianti Perempuan 20 Tahun Mahasiswa

30 Muhammad Bahri Laki-laki 21 Tahun Mahasiswa



31 Suhendri Laki-laki 22 Tahun Mahasiswa

32 Muhaimmin Laki-laki 21 Tahun Mahasiswa

33 Aulia Anugerah Laki-laki 23 Tahun Mahasiswa

34 Ali Sidik Laki-laki 19 Tahun Mahasiswa

35 Rian Hadi Laki-laki 21 Tahun Mahasiswa

36 Muhammad Royansyah Laki-laki 21 Tahun Mahasiswa

37 Ilham Rahman Laki-laki 22 Tahun Mahasiswa

38 Santi Agustina Perempuan 22 Tahun Mahasiswa

39 Mira Anggaini Perempuan 23 Tahun Mahasiswa

40 Yesi Hajidah Perempuan 19 Tahun Mahasiswa

41 Indah Ayu Puspita Perempuan 19 Tahun Mahasiswa

42 Rusmala Dewi Perempuan 21 Tahun Mahasiswa

43 Sita Harleni Perempuan 22 Tahun Mahasiswa

44 Lusiana Perempuan 23 Tahun Mahasiswa

45 Lexi Rosilia Perempuan 20 Tahun Mahasiswa

46 Darmawati Perempuan 20 Tahun Mahasiswa

47 Siti Nazwa Perempuan 20 Tahun Mahasiswa

48 Nopi Puspita Perempuan 21 Tahun Mahasiswa

49 Ria Zulia Perempuan 18 Tahun Mahasiswa

50 Siti Safira Perempuan 19 Tahun Mahasiswa



No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 Total

1 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 2 4 4 3 2 71

2 4 3 5 1 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 3 3 69

3 4 5 3 4 5 3 4 2 5 4 4 4 5 3 2 4 5 1 62

4 5 4 5 3 2 5 4 5 4 3 5 3 5 4 4 4 3 4 69

5 1 4 3 4 2 4 4 2 4 5 5 2 5 3 2 1 5 3 61

6 2 5 4 3 4 2 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 70

7 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 61

8 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 84

9 5 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 2 3 4 3 3 67

10 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 83

11 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 79

12 5 5 5 3 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 2 3 76

13 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 81

14 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 76

15 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 79

16 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 77

17 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2 3 4 5 4 3 78

18 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 2 3 4 5 5 76

19 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 87

20 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 73

21 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 80

22 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 86

23 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 92

24 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 5 97

25 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 83

26 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 81

27 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 80

28 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 80

29 5 5 5 3 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 75

30 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 79

31 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 79

32 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 2 2 3 4 4 5 71

33 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 83

34 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 81

35 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 86

36 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 4 82

37 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 2 1 3 4 68

38 5 3 3 5 5 3 3 5 5 4 3 2 4 4 2 5 4 3 68

39 5 4 3 2 5 4 4 5 3 2 4 4 5 5 5 5 5 3 73

40 4 4 5 4 3 2 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 2 5 69

41 2 4 4 3 4 2 4 2 5 4 4 4 5 5 2 5 2 5 65

42 4 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 4 2 4 5 3 5 2 69

43 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 2 4 5 3 5 76

44 3 4 5 4 4 4 3 4 3 2 4 5 3 2 4 5 3 5 67

45 3 4 5 4 5 3 2 4 3 1 4 5 2 4 5 5 5 3 63

46 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 2 4 4 3 2 4 4 77

47 3 4 4 2 2 4 3 4 5 5 2 5 4 2 4 5 4 4 66

48 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 72

49 3 4 4 4 5 5 4 4 3 2 2 4 5 5 5 5 5 4 70

50 3 5 4 5 4 5 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 72

Hasil Angket Responden terhadap (Variabel X) Daya Tarik Iklan



No Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Total

1 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 54

2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 54

3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 63

4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 54

5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 54

6 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 58

7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 58

8 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 51

9 5 4 5 5 5 4 5 5 2 4 4 5 53

10 4 5 4 5 5 5 2 5 2 5 4 4 50

11 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 54

12 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 58

13 5 2 4 4 5 5 4 3 5 5 2 4 46

14 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 4 53

15 5 4 2 4 5 4 5 4 4 4 3 5 49

16 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 2 5 53

17 5 4 5 4 5 5 4 5 4 2 5 5 53

18 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 60

19 5 5 4 5 5 2 5 5 5 4 5 5 55

20 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 57

21 4 5 4 5 4 3 5 2 5 4 5 5 51

22 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 53

23 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 57

24 5 5 5 4 5 5 4 2 5 5 5 5 56

25 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 56

26 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 5 54

27 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 58

28 4 4 2 5 5 4 5 4 5 4 4 5 51

29 4 5 3 5 4 5 4 3 4 5 4 5 51

30 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 56

31 4 5 3 2 5 5 4 4 3 2 3 5 45

32 3 5 4 5 5 5 4 1 2 3 4 5 45

33 4 3 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 51

34 5 5 5 4 3 2 5 3 4 4 5 3 48

35 4 5 4 4 3 5 2 5 3 4 4 5 48

36 2 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 49

37 5 4 4 2 3 5 5 4 4 5 4 5 55

38 4 5 4 5 5 4 2 3 4 4 5 5 50

39 4 4 5 3 5 4 2 5 5 5 5 5 50

40 4 5 5 4 4 4 5 5 2 5 5 4 52

41 4 5 4 3 4 5 2 5 5 3 5 3 48

42 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 3 4 48

43 3 4 4 5 4 3 4 2 3 4 5 5 46

44 3 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 51

45 2 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 5 57

46 5 3 4 5 5 5 2 4 3 5 4 4 59

47 4 5 4 4 3 2 4 3 5 4 4 5 47

48 3 2 5 4 5 2 4 5 5 1 4 5 45

49 5 4 5 2 4 3 4 5 4 5 3 5 49

50 5 4 5 4 4 2 5 4 5 5 4 4 51

Hasil Angket Responden terhadap (Variabel Y) Efektivitas Iklan



Variables Entered/Removed
a

Model Variables Entered Variables Removed Method

1 TotalX (Daya Tarik

Iklan Mie Sedaap

White Curry)

. Enter

a. Dependent Variable: Totally (Efektivitas Iklan Televisi)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .601
a

.654 .334 .45340

a. Predictors: (Constant), X (Daya Tarik Iklan Mie Sedaap White Curry)

b. Dependent Variable : Y (Efektivitas Iklan Televisi)

Coefficients
a

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 80.397 14.173 5.672 .001

Y .757 .203 .770 6.675 .000

a. Dependent Variable: Totally (Efektivitas Iklan Televisi)


