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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan stasiun televisi swasta di Indonesia membawa 

dampak bagi dunia bisnis produk komersial maupun jasa. Kehadiran 

televisi swasta baru meningkatkan jumlah saluran promosi yang 

memberikan kesempatan bagi para produsen untuk mengiklankan 

produknya melalui saluran elektronik audio-visual ini. 

Media televisi memiliki potensi untuk menjangkau konsumen 

sasaran yang lebih luas dibandingkan beberapa media lain. Hal ini yang 

menjadi daya tarik bagi para produsen untuk berpromosi. Dampaknya 

adalah ketika sebuah produk diiklankan maka akan diikuti pula oleh 

produk sejenis ataupun produk substitusi dalam pasar domestik. 

Ketika jumlah iklan meningkat maka konsumen akan menjadi 

lebih selektif terhadap sebuah produk atau merek. Ini disebabkan 

konsumen sasaran atau audience memiliki keterbatasan memori untuk 

mengingat keseluruhan dari penayangan iklan. Pada saat audience 
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menyaksikan acara di televisi, puluhan iklan ikut ditampilkan disela-sela 

acara, namun hanya beberapa produk atau merek yang terekam oleh 

audience. Sehingga seorang pembuat iklan dituntut untuk memodifikasi 

ide kreatif dan unik yang menampilkan karakter dan image produk yang 

terdiferensiasi yang dapat diingat oleh konsumen sasaran.  

Efektivitas pembuatan iklan dipengaruhi oleh kreativitas, 

diferensiasi model, alur, gaya, visual, audio dalam iklan merupakan 

kombinasi daya tarik yang dapat menimbulkan stoping power (Hiam, 

1997:82). Stoping power merupakan poin awal untuk mentransfer 

informasi produk. Salah satu implikasi dari semua itu adalah kesukaan 

konsumen dengan iklan. 

Ketika seorang konsumen menyukai atau membuka diri terhadap  

sebuah iklan, maka proses pentransferan informasi akan lebih bekerja. 

Setiap individu memiliki keunikan kombinasi dari kebutuhan, sikap, 

pengalaman dan karakteristik personalnya yang mempengaruhi informasi 

yang diterima. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Advertising Research 

Foundation’s Copy Research Validity Project (ARF/ CRVP) memberikan 

bukti empiris bahwa kesukaan terhadap iklan (ad liking) merupakan 

sebuah ukuran yang valid dari efektifitas iklan (Mehta, 2000). Kesukaan 

terhadap iklan berhubungan dengan seberapa berarti dan relevan iklan 

diterima oleh konsumen daripada hanya menilai elemen pembuatan 

iklan.  
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Kesukaan audience pada sebuah iklan tidak lepas dari pendukung 

iklan itu sendiri yaitu model (endorser). Dua teknik yang digunakan 

pembuat iklan (advertising agency) yaitu menggunakan selebritis dan 

menggunakan non-selebritis sebagai endorser. 

Sabun Dove adalah sebuah lini produk dari PT. Unilever yang 

pada awal penetrasi pasar kurang mendapat tanggapan luas dan 

kemudian kembali mengadakan periklanan yang gencar untuk 

mengkomunikasikan produknya melalui media televisi. Teknik seperti 

ini dilakukan dengan beberapa tujuan diantaranya pengenalan kebutuhan, 

pengenalan  produk/ merek, meningkatkan market share. 

Diantara produk yang sejenis seperti Lux, Giv, Nuvo dan 

beberapa produk lainnya, Dove tidak mengambil model iklan 

(spokeperson) dari kalangan artis, Dove berusaha memberikan stimulus 

berupa pengalaman pemakaian Dove dari kalangan non-selebritis untuk 

meningkatkan keyakinan dan pembentukan sikap konsumen sasaran 

mengenai produknya. Pemakaian model wanita dengan nama yang unik 

dalam iklan Dove merupakan sebuah strategi proses pengkomunikasian. 

Lain halnya dengan Dove, Giv mengkomunikasikan produknya 

dengan memakai selebritis sebagai model. Pemakaian model iklan dari 

kalangan non-selebritis dan dari kalangan selebritis memiliki tujuan  dan 

implikasi yang berbeda dalam pengkomunikasian dan  keterlibatan 

produk (product involvement).  

Selain Giv, beberapa produk lain juga menggunakan teknik 

dukungan selebritis dalam promosi seperti Honda yang mengontrak 
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Mandra, dan Cap Lang, Ajinomoto, Yamaha yang mengontrak Dedi 

Mizwar sebagai endorser serta beberapa merek lain. Ketika seorang 

pengiklan memakai endorser selebritis, maka tuntutan tidak hanya dari 

sisi keatraktivan dan kredibilitas model, namun juga kesesuaian 

endorser dengan budaya dan nilai yang akan ditransfer serta image 

produk dan perusahaan. 

Hal yang menarik dari dua strategi komunikasi yang dilakukan 

yaitu menggunakan dan tidak mengunakan endorser dari kalangan 

selebritis adalah keduanya memiliki kekhasan dalam membawa image 

produk atau perusahaan, namun tidak menjadi jaminan dari kefektivan 

sebuah iklan. Beberapa komponen lain yang bekerja secara simultan 

adalah proses kognitif konsumen sasaran atau audience terhadap produk/ 

atau merek, dan juga pembuatan iklan. Proses kognitif merupakan 

psikologi internal yang berupa motivasi, persepsi yang juga dipengaruhi 

oleh psikologi eksternal yaitu lingkungan.  

Dalam penelitian ini, diambil dua aspek penekanan pada model 

respon terhadap iklan Dove yang menggunakan spokeperson dari 

kalangan non-selebritis dan iklan sabun Giv yang menggunakan 

spokeperson seorang selebritis sebagai objek penelitian. Salah satu objek 

iklan akan dijadikan pembanding dalam pengukuran kinerja iklan media 

televisi. 
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B.  Batasan Masalah  

 Agar penelitian tidak terlalu luas dan dapat dengan sistematis diuji, 

maka permasalahan dibatasi: 

1. Objek penelitian. 

Variabel yang digunakan untuk mengukur minat beli (purchase 

intention) secara langsung yaitu: sikap terhadap merek (brand 

attitude) dan sikap terhadap iklan (attitude toward ad). Pengukuran 

minat secara tidak langsung dipengaruhi oleh variabel persepsi 

produk/ pesan (product/ message-related thought), persepsi sumber/ 

model (source-related thought), dan persepsi pembuatan iklan (ad 

execution thought). 

2. Subjek penelitian  

Beberapa penelitian mengenai advertising salah satu 

diantaranya oleh Abhilasha Mehta (1994) menggunakan responden 

mahasiswa karena dinilai memiliki tingkat respon yang mewakili. 

 

C.  Perumusan Masalah 

  Sebagaimana diuraikan pada latar belakang masalah, penelitian ini 

bermaksud untuk menguji model respon terhadap iklan untuk mengukur 

minat beli konsumen. Bahasan ini merupakan sebagian penelitian 

mengenai pengukuran kinerja iklan. Secara lebih spesifik, rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh persepsi terhadap produk (product thought), 

persepsi terhadap model (source-oriented thought), persepsi terhadap 
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iklan (ad execution thought), serta sikap terhadap merek (brand 

attitude), dan sikap terhadap iklan (attitude toward the ad) dalam 

pembentukan minat beli (purchase intention) ? 

2. Bagaimana pengaruh masing-masing variabel persepsi terhadap 

produk (product thought), persepsi terhadap model (source-oriented 

thought), persepsi tehadap iklan (ad execution thought), dan sikap 

terhadap merek (brand attitude), serta sikap terhadap iklan (attiude 

toward the ad) dalam pembentukan minat beli (purchase intention)? 

3. Bagaimana besarnya pengaruh persepsi terhadap produk (product 

thought) dan persepsi terhadap model (source-related thought) dalam 

pembentukan sikap terhadap merek (brand attitude)? 

4. Bagaimana pengaruh masing-masing variabel persepsi terhadap 

produk (product thought) dan persepsi terhadap model (source-

related thought) dalam pembentukan sikap terhadap merek (brand 

attitude)? 

5. Bagaimana besarnya pengaruh persepsi terhadap model (source-

oriented thought) dan persepsi terhadap iklan (ad execution thought) 

dalam pembentukan sikap terhadap iklan (attitude toward the ad)? 

6. Bagaimana pengaruh masing-masing variabel persepsi terhadap 

model (source-oriented thought) dan persepsi terhadap iklan (ad 

execution thought) dalam pembentukan sikap terhadap iklan (attitude 

toward the ad)? 

7. Bagaimana besarnya pengaruh persepsi terhadap produk (product 

related thought) dan sikap terhadap iklan (attitude toward the ad) 
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dalam pembentukan sikap terhadap merek (brand attitude) untuk 

iklan endorser selebritis? 

8. Bagaimana pengaruh masing-masing variabel persepsi terhadap 

produk (product related thought) dan sikap terhadap iklan (attitude 

toward the ad) dalam pembentukan sikap terhadap merek (brand 

attitude) untuk iklan endorser selebritis? 

9. Bagaimana rute pemrosesan informasi konsumen dalam iklan 

endorser selebritis (low involvement) dan non-selebritis (high 

involvement), terhadap pembentukan minat beli konsumen (purchase 

intention)? 

D.  Tujuan Penelitian 

 Secara umum penelitian ini bertujuan melakukan pengukuran model 

respon konsumen terhadap iklan. Hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan efektifitas pembuatan iklan secara kreatif  melalui proses 

komunikasi persuasif. 

 Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasikan apakah minat beli (purchase intention) secara 

signifikan dipengaruhi oleh persepsi terhadap produk (product 

thought), persepsi terhadap model (source-oriented thought), 

persepsi terhadap iklan (ad execution thought) dan sikap terhadap 

merek (brand attitude), serta sikap terhadap iklan (attitude toward 

the ad).  

2. Mengidentifikasikan besarnya perbedaan pengaruh persepsi terhadap 

produk (product thought), persepsi terhadap model (source-oriented 
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thought), persepsi terhadap iklan (ad execution thought) dan sikap 

terhadap merek (brand attitude), serta sikap terhadap iklan (attitude 

toward the ad) dalam pembentukan minat beli (purchase intention). 

3. Mengidentifikasikan apakah persepsi mengenai produk (product 

thought) dan persepsi mengenai sumber/model iklan (source-oriented 

thought) mempengaruhi sikap terhadap merek (brand attitude).  

4. Mengidentifikasikan besarnya perbedaan pengaruh persepsi mengenai 

produk (product thought) dan persepsi mengenai sumber/model iklan 

(source-oriented thought) dalam pembentukan sikap terhadap merek 

(brand attitude). 

5. Mengidentifikasikan apakah persepsi mengenai sumber/model iklan 

(source-oriented thought) dan persepsi mengenai iklan (ad execution 

thought) mempengaruhi sikap terhadap iklan (attitude toward the 

ad).  

6. Mengidentifikasikan besarnya perbedaan pengaruh persepsi mengenai 

sumber/model iklan (source-oriented thought) dan persepsi mengenai 

iklan (ad execution thought) dalam pembentukan sikap terhadap iklan 

(attitude toward the ad).  

7. Mengidentifikasikan  apakah persepsi terhadap produk (product 

related thought) dan sikap terhadap iklan (attitude toward the ad) 

mempunyai pengaruh signifikan dalam pembentukan sikap terhadap 

merek (brand attitude) untuk iklan endorser selebritis. 

8. Mengidentifikasikan perbedaan besarnya pengaruh persepsi terhadap 

produk (product related thought) dan sikap terhadap iklan (attitude 
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toward the ad) dalam pembentukan sikap terhadap merek (brand 

attitude) untuk iklan endorser selebritis.  

9. Mengidentifikasikan rute pemrosesan informasi konsumen dalam 

pembentukan minat beli (purchase intention) untuk iklan endorser 

selebritis dan non-selebritis.  

 

 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

yang komprehensif dalam menilai kinerja iklan. Secara khusus manfaat 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi peneliti lain. 

Menempatkan dasar teoritis yang dapat dijadikan pertimbangan 

bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam pengukuran advertising 

response model (ARM)  ataupun penelitian umum tentang periklanan 

dan perilaku konsumen. 

2. Bagi perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendekatan dalam 

peningkatan efektifitas pembuatan iklan secara kreatif melalui proses 

komunikasi persuasif dengan menekankan variabel-variabel yang  

dominan mempengaruhi minat beli konsumen. 

 

F. Rerangka Pemikiran  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Dari peninjauan pustaka dan pemahaman penelitian sebelumnya, 

maka berikut ini dibentuk sebuah rerangka pemikiran yang 

menggambarkan respon konsumen terhadap sebuah iklan. Gambar 

berikut merupakan rangkaian dari ardvertising response model (ARM). 

Variabel persepsi mengenai produk/ pesan (product/ message 

thought), persepsi sumber/model iklan (source-related thought), 

pembuatan iklan (ad-execution) merupakan proses respon kognitif 

konsumen dalam  informasi melalui rute sentral dan peripheral yang 

secara tidak langsung mempengaruhi minat beli (purchase intention) 

melalui pembentukan sikap terhadap merek (brand attitude)dan sikap 

terhadap iklan (attitude toward the ad). 

 

Gambar I.1 

Rerangka Pemikiran Pengaruh Persepsi 

dan Sikap terhadap Minat Beli 
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G. Hipotesis  

Dengan mengacu telaah teoritis maupun penelitian sebelumnya, 

maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H 1a  Secara bersama-sama variabel persepsi terhadap produk (product 

thought), persepsi terhadap model (source-oriented thought), 

persepsi terhadap iklan (ad execution thought) dan sikap terhadap 

merek (brand attitude), serta sikap terhadap iklan (attitude 

toward the ad) mempengaruhi variabel minat beli (purchase 

intention) secara signifikan. 

 1b Masing-masing variabel persepsi terhadap produk (product 

thought), persepsi terhadap model (source-oriented thought), 

persepsi tehadap iklan (ad execution thought), dan sikap terhadap 

merek (brand attitude), serta sikap terhadap iklan (attiude toward 

the ad) mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat beli 

(purchase intention). 

 

H 2a  Secara bersama-sama variabel persepsi terhadap produk (product 

thought) dan persepsi terhadap model (source-related thought) 

mempunyai pengaruh signifikan dalam pembentukan sikap 

terhadap merek (brand attitude). 

2b Masing-masing variabel persepsi terhadap produk (product 

thought) dan persepsi terhadap model (source-related thought) 

mempunyai pengaruh signifikan dalam pembentukan sikap 

terhadap merek (brand attitude). 
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H 3a Secara bersama-sama variabel persepsi terhadap model (source-

oriented thought) dan persepsi terhadap iklan (ad execution 

thought) mempunyai pengaruh signifikan dalam pembentukan 

sikap terhadap iklan (attitude toward the ad). 

3b  Masing-masing variabel persepsi terhadap model (source-oriented 

thought) dan persepsi terhadap iklan (ad execution thought) 

mempunyai pengaruh signifikan dalam pembentukan sikap 

terhadap iklan (attitude toward the ad). 

H4a   Secara bersama-sama variabel persepsi terhadap produk (M) dan 

sikap terhadap iklan (SI) mempunyai pengaruh signifikan dalam 

pembentukan sikap terhadap merek (SM). 

H4b   Masing-masing variabel persepsi terhadap produk (M) dan sikap 

terhadap iklan (SI) mempunyai pengaruh signifikan dalam 

pembentukan sikap terhadap merek (SM). 

H 4c Dalam iklan produk Giv (low involvement), jalur peripheral 

memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap minat beli 

(purchase intention). 

H 5  Dalam iklan produk Dove (high involvement), jalur central 

memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap minat beli 

(purchase intention). 

 

H. Definisi Operasional 

1. Persepsi terhadap produk/ pesan (Product/ message-related thought) 
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Persepsi produk/ pesan merupakan reaksi konsumen terhadap 

klaim pesan iklan, atribut dan manfaat produk yang diukur dengan 

pernyataan kesetujuan-ketidaksetujuan terhadap atribut atau manfaat 

produk, dengan kata lain argumen yang mendukung (support 

argument) maupun argumen yang menentang (counterargument) 

(Belch and Belch, 1995:177) 

 

2. Persepsi terhadap sumber/ model iklan (Source-oriented thought) 

Persepsi terhadap sumber merupakan respon yang tertuju pada 

sumber atau model yang mengkomunikasikan iklan yang diukur 

dengan atribut personal, kejujuran-ketidakjujuran, serta menarik-

tidak menarik (Belch and Belch, 1995:177). 

3. Persepsi terhadap iklan (Ad execution thought) 

Reaksi tidak langsung terhadap produk atau pesan, yang diukur 

dari respon terhadap proses produksi; efek gambar, visualisasi, 

intonasi suara dalam iklan (Belch and Belch, 1995:178). 

4. Sikap terhadap iklan (attitude toward the ad) 

Sikap terhadap iklan merupakan respon afektif penerima pesan 

yang diukur dengan baik atau tidak baik ; suka atau tidak suka dari 

sebuah iklan, menarik - tidak menarik, kreatif – tidak kreatif, 

informatif - tidak informatif (Assael, 2001:368). 

5. Sikap terhadap merek (Brand Attitude) 

Pernyataan mental penerima pesan terhadap merek yang diukur 

dengan pernyataan positif atau negative, baik-tidak baik, suka-tidak 
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suka, senang-tidak senang, berkualitas-tidak berkualitas (Assael, 

2001:82). 

6. Minat beli (Purchase Intention) 

Kecenderungan  konsumen untuk membeli suatu merek atau 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang 

diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan  

pembelian (Mehta,1994). 

I. Metode Penelitian 

1. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

a) Populasi  

Populasi merupakan jumlah keseluruhan elemen/ subjek 

penelitian (Cooper, 2001). Populasi penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.  

b) Sampel  

Sampel merupakan pengambilan bagian dari populasi dengan 

jumlah yang mewakili (Kerlinger, 2000:164). Sampel yang terlalu 

besar (>500) akan menimbulkan masalah tipe II (Sekaran, 

2000:296). 

c) Teknik Pengambilan Sampel 

Karena penelitian ini didisain untuk menguji respon konsumen 

terhadap iklan berdasarkan segmentasi maka teknik pengambilaan 

sampel yang digunakan yaitu purposive sampling (non 

probability sampling) dengan tipe judgement sampling. Judgment 
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sampling dipakai apabila peneliti telah memiliki kriteria anggota 

sampel (Cooper, 2001:192). 

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 

orang. Roscoe (dalam Sekaran, 2000:296) menjelaskan bahwa 

dalam penelitian multivariate termasuk analisis regresi berganda 

besar sample sebaiknya 10 kali jumlah variabel penelitian atau 

lebih, dengan batasan lain bahwa jumlah sample lebih besar dari 

30 dan kurang dari 500 untuk menghindari kesalahan tipe I dan 

tipe II. 

 

2. Variabel Penelitian 

Berdasarkan rerangka pemikiran dimuka, maka dalam penelitian 

ini ada lima variabel predictor yang diukur dan satu variabel 

criterior . Variabel predictor-nya adalah: persepsi produk/ pesan 

(product/ message related), persepsi sumber/ model (source related), 

persepsi pembuatan iklan (ad- execution), sikap terhadap iklan 

(attitude toward the ad), dan sikap terhadap merek (brand attitude). 

Dan variabel criteriornya adalah minat beli (Purchase Intention) 

Kelima variabel predictor tersebut diukur dengan menggunakan 

Likert scale. Skala ini yang paling populer untuk pengukuran sikap 

karena mudah untuk peneliti untuk mempersiapkan kuesioner dan 

mudah bagi responden untuk merespon pertanyaan (Schiffman, 

1990:282). Skala ini berinterasi 1-5 dengan pilihan jawaban sebagai 
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berikut: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Tahu/Netral (N), Tidak 

Setuju (TS), Tidak Setuju Sekali (TSS) 

Pemberian skor untuk masing-masing jawaban dalam 

kuesioner adalah sebagai berikut: Pilihan pertama, memiliki nilai 

skor 5 (lima); Pilihan kedua, memiliki nilai skor 4 (empat); Pilihan 

ketiga, memiliki nilai skor 3 (tiga); Pilihan keempat memiliki nilai 

skor 2 (dua); Pilihan kelima memiliki nilai skor 1 (satu). 

 

3. Sumber  Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder : 

a. Data primer 

Data yang didapat dari penyebaran kuisioner ke responden, 

yaitu mahasiswi UNS. Data ini yang dipergunakan untuk menguji 

hipotesis. Data yang dipakai adalah data cross-sectional, yaitu 

data yang diperoleh dari satu kali pengambilan (Cooper, 

2001:760). 

b. Data sekunder. 

Data sekunder didapat dari literatur dan penelitian-

penelitian sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa data 

sekunder ini digunakan sebagai analisis-analisis tambahan.  

4. Instrumen Penelitian 

a) Uji Validitas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui daftar 

pertanyaan yang dicantumkan dalam kuisioner. Uji validitas data 

dilakukan dengan uji validitas isi (content validity). Pemakaian 

uji validitas ini dilakukan karena peneliti akan mengukur 

relevansi dari item yang diteliti (Cooper,2001:211). 

Dan untuk perhitungan koefisien korelasi menggunakan 

pendekatan Pearson (Product Moment). Formulasi dari koefisien 

korelasi Pearson (produt moment) adalah sebagai berikut : 

       

 

 

     

                                                          (Cooper, 2001: 536) 

Keterangan : 

r   = besar koefisien korelasi 

SxSy = standar deviasi dari X dan Y 

N     = jumlah item 

 

b) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui ketepatan dan 

konsistensi dari pengukuran (Cooper, 2001:771). Metode alpha 

cronbach merupakan salah satu pendekatan yang dipakai untuk 

menguji instrumen yang menggunakan likert scale (Kerlinger, 
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2000:656). Formula dalam menghitung koefisien alpha dengan 

metode alpha croncbach adalah sebagai berikut : 

                            

(Kerlinger, 2000:656) 

Keterangan: 

rtt : koefisien alpha 

rtt : rata-rata korelasi antar item 

n   : jumlah item 

 

5. Teknik Penganalisisan Data  

Dalam penelitian dilakukan tiga tahap penganalisisan sebagai 

berikut: 

a. Data yang terkumpul dilakukan disusun dalam tabulasi dan dicari 

mean-nya untuk menggambarkan profil responden. 

b. Untuk mengetahui pengaruh variabel predictor terhadap variabel 

criterior maka digunakan alat analisis regresi berganda (multiple 

regression), sebagai berikut: 

 

 

Y = a + bX1 + b1X2 + b2X3 +b3X4+b4X5 

        (Kerlinger, 2000:763) 

Keterangan: 

a  : Besar Konstanta 
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bn  : Koefisien regresi variabel n 

X1: Variabel Persepsi terhadap Produk/pesan. 

X2: Variabel Persepsi terhadap Model. 

X3: Variabel Persepsi terhadap Iklan. 

X4: Variabel Sikap terhadap Merek. 

X5: Variabel Sikap terhadap Iklan. 

Y  : Variabel Minat Beli. 

Dalam penelitian ini pendekatan multiple hierarchy regression 

diterapkan untuk mengetahui pengaruh dari stuktur yang 

bertingkat. Sikap terhadap merek dan sikap terhadap iklan 

dipisahkan terlebih dahulu menjadi variabel criterior. 

 

c. Tahap ketiga dalam penganalisisan data adalah dengan 

mengadakan pengujian hipotesis.  

1) Uji Koefisien Determinasi Majemuk (R2) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui jumlah proporsi dari 

varians variabel criterior yang dijelaskan oleh variabel 

predictor (Cooper, 2001:552). 

                         

              (Kerlinger, 2000:771) 

Keterangan : 

R2 = Koefisien determinasi 

N  = Jumlah observasi sampel 

n   = Jumlah varians individu/ parameter termasuk konstanta  
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2) Uji ratio F (F-test) 

F ratio merupakan hasil dari F-test, dilakukan untuk 

membandingkan pengukuran dari sampel independent 

(Cooper, 2001:763). Hipotesis 1a, 2a, dan 3a diuji dengan 

menggunakan F-test.  

                             

                                                        (Kerlinger, 2000:772) 

 

Keterangan : 

R2 = Koefisien determinasi 

k  = Jumlah varians individu/ parameter termasuk konstanta. 

n  = Jumlah sampel 

Pengujian : 

(a)  Menyusun formula 

H0 : b0  = 0 (Tidak ada pengaruh secara bersama-sama 

variabel predictor terhadap variabel 

criterior)  

H0 : b0   ≠ 0 (Ada   pengaruh  secara  bersama  -  sama 

variabel predictor terhadap variabel 

criterior) 

(b)  Level of significance (a) = 0,05 

(c)  Kriteria pengujian  
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H0 diterima apabila: Fhitung ≤ Ftabel 

H0 ditolak apabila  : Fhitung > Ftabel 

 

3) Uji ratio t (t-test) 

Tiap variabel predictor (variabel bebas) dievaluasi secara 

terpisah menggunakan t-test (Cooper, 2001:551). Hipotesis 

1b, 2b, 3b, 4 dan 5 diuji dengan t-test. 

                                               

               (Kerlinger, 2000:773) 

Keterangan : 

b1 = Koefisien regresi masing-masing variabel 

Sb = standar error koefisien regresi masing-masing variabel 

Pengujian : 

(a) Menyusun formulasi: 

H0 : b0  = 0 (Tidak  ada  pengaruh signifikan  masing – 

masing variabel predictor terhadap 

variabel criterior)  

H0 : b0   ≠ 0 (Ada   pengaruh signifikan masing-masing 

variabel predictor terhadap variabel 

criterior) 

(b) Level of significance (a) = 0,05 

(c) Kriteria pengujian  

H0 diterima apabila: -t (a/2:n-k) ≤ thitung ≤ t(a/2:n-k) 

H0 ditolak apabila  :  thitung <-t (a/2:n-k), thitung > t(a/2:n-k) 
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