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MOTTO 

 “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  

(Al-Baqarah: 153) 

 "Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 

sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada 

Tuhanmu.” (Q.S Al Insyirah : 6-8) 

 "Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 

bangkit kembali setiap kali kita jatuh." (Confusius) 

 “Kesakitan membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana. 

Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan dalam hidup” (John Pattrick) 

 ” Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 

kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”. (Winston 

Chuchill) 

 “ Bila Anda ingin bahagia, buatlah tujuan yang bisa mengendalikan 

pikiran, melepaskan tenaga, serta mengilhami harapan Anda”.  (Andrew 

Carnegie). 

  “Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang yang paling takut 

pada perubahan”. (Mignon McLaughlin) 
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ABSTRAK 
 
 
Ixfan Bayu Septiyanto.”Pengaruh Brand Ambassador, Tagline, dan Jingle Iklan 
Versi Iklan Televisi terhadap Brand Awareness (Studi pada Pengguna Produk 
Yamaha Motor)”. Skripsi. Program Studi Manajemen. Fakultas Ekonomi, 
Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2016 
 

Persaingan dalam dunia bisnis pastinya tidak dapat dihindari oleh setiap 
pengusaha. Adanya persaingan tersebut mendorong para pengusaha untuk 
menciptakan berbagai strategi pemasaran supaya bisnis yang dijalankan tetap 
eksis dibandingkan dengan kompetitornya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Brand Ambassador, 
Tagline, dan Jingle Iklan Versi Iklan Televisi terhadap Brand Awareness. 
Populasi penelitian ini masyakarat kota Kebumen yang mengetahui iklan Yamaha 
di televisi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Instrumen 
pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dinilai dengan skala Likert yang 
masing-masing sudah diuji coba dan telah memenuhi syarat validitas dan 
reliabilitas. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. 

Hasil analisis linear berganda menunjukkan bahwa brand ambassador, 
tagline, dan jingle iklan versi iklan televisi Yamaha berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap brand awareness. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis penelitian ini dapat diterima.   
 
Kata kunci: brand ambassador, tagline, jingle dan brand awareness. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dalam dunia bisnis pastinya tidak dapat dihindari oleh 

setiap pengusaha. Adanya persaingan tersebut mendorong para pengusaha 

untuk menciptakan berbagai strategi pemasaran supaya bisnis yang dijalankan 

tetap eksis dibandingkan dengan kompetitornya. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran yang ada pada diri 

masyarakat akan merek yang dipasarkan. Dengan kata lain meningkatkan 

brand awareness pada benak masyarakat. Aaker (2003) menyebutkan bahwa 

brand awareness merupakan kesanggupan seseorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 

kategori produk tertentu. 

Brand Awareness itu sendiri adalah kemampuan dari seseorang yang 

merupakan calon pembeli (potential buyer) untuk mengenali (recognize) atau 

menyebutkan kembali (recall) suatu merek merupakan bagian dari suatu 

kategori produk (Aaker, 1991: 61). Aaker (1991) telah membagi brand 

awareness kedalam beberapa tingkatan, yaitu unaware of brand, brand 

recognition, brand recall, dan top of mind. Unaware of brand (tidak 

menyadari merek) adalah tingkat paling rendah dalam piramida brand 

awareness, di mana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. Brand 

recognition (pengenalan merek) adalah tingkat minimal brand awareness, di 

mana pengenalan suatu merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan 
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kembali lewat bantuan (aided recall). Brand recall (pengingatan kembali 

terhadap merek) adalah pengingatan kembali terhadap merek tanpa bantuan 

(unaided recall). Top of mind (puncak pikiran) adalah merek yang disebutkan 

pertama kali oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak 

konsumen. Dengan kata lain, merek tersebut merupakan merek utama dari 

berbagai merek yang ada dalam benak konsumen. 

Namun, pada kenyataannya menciptakan brand awareness pada benak 

konsumen bukanlah perkara yang mudah, karena brand awareness dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya brand ambassador (Royan, 

2004:12), tagline (Bagehot, 1993) dan jingle (Dahlstroom, 2011:119). 

Brand ambassador merupakan individu yang menyebarkan informasi 

mengenai produk dari suatu perusahaan (Kotler dan Armstrong, 2014:163). 

Penggunaan selebriti sebagai juru bicara supaya merek cepat melekat di benak 

konsumen (awareness) sehingga konsumen mau membeli merek tersebut. 

Dengan kata lain, penggunaan selebriti diharapkan dapat meningkatkan brand 

awareness ada di diri konsumen (Royan, 2004:12). Shimp (2007:304) 

menyebutkan bahwa ada tiga sub atribut penting dari daya tarik, yakni 

physical attractiveness, respect, dan similarity. Apabila seseorang menilai 

brand ambassador memiliki daya tarik yang tinggi, maka diharapkan hal 

tersebut dapat meningkatkan brand awareness pada diri individu yang 

bersangkutan.  

Sedangkan, tagline merupakan sebuah frase atau kalimat pendek yang 

dapat menyampaikan pesan atau maksud dari sebuah logo atau brand (Nuradi, 
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dkk., 1996:56). Arnold (2009) mengemukakan bahwa tagline merupakan 

ungkapan (frase) pendek yang menyampaikan ide penting kepada pelanggan. 

Tagline ini bisa disamakan dengan slogan dalam iklan. Menurut Bagehot 

(1993), karakteristik tagline ada tiga yaitu simple, memorable, dan strong. 

Apabila individu memiliki penilaian bahwa tagline dari suatu produk baik, 

maka diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan brand awareness pada diri 

individu yang bersangkutan. 

Faktor yang terakhir yang daat meningkatkan brand awareness adalah 

jingle, yaitu pesan iklan yang ditampilkan mengunakan musik (Well, dkk., 

2007). Jingle merupakan salah satu aspek vital yang ada dalam iklan. Jingle 

bermanfaat sebagai alat pengingat yang diberikan secara tidak langsung 

kepada konsumen untuk mengingat produk dengan mudah (Atkinso, 

1991:341). Menurut Klepner (1990:539), jingle yang baik memiliki ciri harus 

dapat menampilkan nama produk dan slogan suatu produk dengan 

menyenangkan dan dengan cara yang mudah diingat; musik yang digunakan 

harus simpel; melodi yang digunakan harus menyenangkan dan berbeda 

dengan melodi lainnya; lirik yang digunakan harus simpel, langsung dan 

spesifik (khusus) dimana terdapat penyebutan nama produk lebih dari satu 

kali; serta jingle harus menampilkan slogan produk dan apabila 

memungkinkan harus dilakukan pengulangan dalam penyebutan. Individu 

yang menilai jingle suatu produk menarik, maka diharapkan hal tersebut dapat 

meningkatkan brand awareness pada diri individu yang bersangkutan. 
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Pada penelitian ini objek penelitian akan difokuskan pada iklan produk 

Yamaha di televisi yang dibintangi oleh Valentino Rossi. Hal ini disebabkan, 

mulai banyaknya iklan produk motor yang dapat menyaingi iklan produk 

Yamaha pada iklan Yamaha R25 yang dibintangi oleh Valentino Rossi dalam 

hal menarik konsumennya. Apabila dikaitkan dengan variabel yang telah 

dijelaskan sebelumnya maka Valentino Rossi sebagai brand ambassador 

diharapkan dapat memiliki daya tarik yang tinggi sehingga dapat 

meningkatkan brand awareness pada diri setiap individu yang menyaksikan 

iklan tersebut. Dilihat dari tagline produk Yamaha “Semakin di Depan”, 

diharapkan tagline tersebut dinilai oleh masyarakat sebagai tagline yang baik 

yang dapat meningkatkan brand awareness. Dan terakhir dilihat dari jingle 

iklan produk Yamaha di televisi, diharapkan masyarakat memiliki penilaian 

yang baik atas jingle produk Yamaha yang pada akhirnya dengan jingle 

tersebut brand awareness pada benak masyarakat dapat meningkat. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Brand Ambassador, Tagline, dan Jingle 

Iklan Versi Iklan Televisi terhadap Brand Awareness (Studi pada 

Pengguna Produk Yamaha Motor di Kebumen)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan, yaitu:  

1. Adanya persaingan dalam dunia bisnis. 
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2. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi brand awareness pada 

diri masyarakat, seperti brand ambassador, tagline, dan jingle. 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah agar pembahasan 

menjadi lebih fokus. Batasan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 

a. Variabel bebas yaitu brand ambassador (X1), tagline (X2), jingle (X3) 

b. Variabel terikat yaitu brand awareness (Y). 

2. Objek pada penelitian ini adalah produk Yamaha Motor. 

3. Subjek pada penelitian ini adalah individu yang mengetahui iklan Yamaha 

di televisi. 

4. Lokasi pada penelitian ini di kota Kebumen. 

 

D. Rumusan Masalah 

Mengacu pada penjelasan tersebut, maka dirumuskan permasalahan 

yaitu,  

1. Apakah brand ambassador berpengaruh positif terhadap brand 

awareness? 

2. Apakah tagline berpengaruh positif terhadap brand awareness? 

3. Apakah jingle berpengaruh positif terhadap brand awareness? 
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E. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah,  

1. Untuk menguji pengaruh brand ambassador terhadap brand awareness. 

2. Untuk menguji pengaruh tagline terhadap brand awareness. 

3. Untuk menguji pengaruh jingle terhadap brand awareness. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru dan menjadi 

sumber referensi dalam ilmu manajemen pemasaran yang berkaitan 

dengan masalah brand ambassador, tagline, dan jingle iklan versi iklan 

televisi kaitannya dengan brand awareness. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran dan masukan khususnya bagi para pemasar tentang masalah 

brand ambassador, tagline, dan jingle iklan versi iklan televisi kaitannya 

dengan brand awarenesss di PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. 

Sehingga dapat meningkatkan brand awareness pada setiap individu yang 

menyaksikan iklan di televisi.  
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BAB II 
KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA, DAN RUMUSAN 

HIPOTESIS 
 
 

A. Kajian Teori 

1. Brand Awareness 

Sebelum menjelaskan mengenai brand awareness, terlebih dahulu 

akan dijelaskan mengenai merek (brand). Kotler dan Armstrong 

(2014:255) menyatakan bahwa merek merupakan sebuah nama, istilah, 

tanda, simbol, atau desain, atau kombinasinya, yang mengidentifikasikan 

pembuat atau penjual barang atau jasa. Di Indonesia peraturan mengenai 

merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2001 Tentang Merek, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 1, yang 

mengartikan merek sebagai, tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-

huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur 

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa.  

Kotler dan Keller (2012:241) menyatakan bahwa merek harus 

mempunyai sifat bisa dijual (sellable). Selain itu, merek juga harus mampu 

menciptakan citra positif konsumen agar tidak berpaling ke para pesaing. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan brand 

awareness. 

Rangkuti (2008:39) mengutip pendapat Aaker, menyebutkan 

bahwa brand awareness merupakan kesanggupan seseorang calon pembeli 
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untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori produk tertentu. 

Brand awareness atau kesadaran merek merupakan tingkat 

pengenalan konsumen terhadap merek (Simamora, 2003:24). Simamora 

(2003:24) menambahkan bahwa brand awareness terbagi menjadi dua 

golongan, yaitu brand recognition dan brand recall. Brand recognition 

adalah suatu tingkat pengenalan di mana individu baru mengenal merek 

ketika melihat atau mendengar identitas audio-visual merek, seperti logo, 

kemasan, nama, dan slogan. Sedangkan, brand recall merupakan tingkat 

pengenalan di mana individu dapat mengingat merek ketika dihadapkan 

pada kategori produk tertentu. 

Brand awareness itu sendiri adalah kemampuan dari seseorang 

yang merupakan calon pembeli (potential buyer) untuk mengenali 

(recognize) atau menyebutkan kembali (recall) suatu merek merupakan 

bagian dari suatu kategori produk (Aaker, 1991: 61). Aaker (1991) telah 

membagi brand awareness kedalam beberapa tingkatan, yaitu:  

a. Unaware of brand (tidak menyadari merek) adalah tingkat paling 

rendah dalam piramida brand awareness, di mana konsumen tidak 

menyadari adanya suatu merek. 

b. Brand recognition (pengenalan merek) adalah tingkat minimal brand 

awareness, di mana pengenalan suatu merek muncul lagi setelah 

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall). 
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c. Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek) adalah 

pengingatan kembali terhadap merek tanpa bantuan (unaided recall). 

d. Top of mind (puncak pikiran) adalah merek yang disebutkan pertama 

kali oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak 

konsumen. Dengan kata lain, merek tersebut merupakan merek utama 

dari berbagai merek yang ada dalam benak konsumen. 

 
Gambar 1. Piramida Brand Awareness 

Sumber: Aaker (1991) 

Kegunaan atau nilai dari brand awareness menurut Aaker (1991) 

dapat dilihat pada gambar: 

 

Gambar 2. Nilai-nilai Brand Awareness 
Sumber: Aaker (1991) 

 

Jangkar yang menjadi cantolan bagi asosiasi lain 

Familier/rasa suka 

Substansi/komitmen 

Mempertimbangkan merek 

Kesadaran merek 

Top of Mind 

Brand Recall 

Brand Recognition 

Unaware of Brand 
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a. Jangkar yang menjadi cantolan bagi asosiasi lain 

Suatu merek yang kesadaranya tinggi akan membantu asosiasi-

asosiasi melekat pada merek tersebut karena daya jelajah merek 

tersebut menjadi sangat tinggi di benak konsumen. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa jika kesadaran suatu merek rendah, suatu 

asosiasi yang diciptakan oleh pemasar akan sulit melekat pada merek 

tersebut. 

b. Familier/rasa suka 

Jika brand awareness sangat tinggi, konsumen akan sangat 

akrab dengan merek, dan lama-kelamaan akan timbul rasa suka yang 

tinggi terhadap merek. 

c. Substansi/komitmen 

Brand awareness dapat menandakan keberadaan, komitmen, 

dan inti yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Jadi apabila brand 

awareness tinggi, kehadiran merek akan selalu dapat dirasakan oleh 

konsumen. 

d. Mempertimbangkan merek 

Langkah pertama dalam suatu proses pembelian adalah 

menyeleksi merek-merek yang dikenal dalam suatu kelompok untuk 

dipertimbangkan dan diputuskan merek mana yang akan dibeli. Merek 

dengan top of mind tinggi mempunyai nilai pertimbangan yang tinggi 

pula. Apabila merek tidak tersimpan dalam ingatan, maka merek 

tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam benak konsumen. 
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2. Iklan 

Iklan (advertising) sering menjadi bagian penting dari program 

komunikasi pemasaran (Kotler dan Keller, 2012:478). Definisi iklan secara 

komprehensif, yaitu semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan 

mempromosikan ide, barang, atau jasa secara nonpersonal yang dibayar oleh 

sponsor tertentu.  

Menurut Kotler dan Keller (2012:478) iklan merupakan segala 

bentuk presentasi nonpribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh 

sponsor tertentu yang harus dibayar. Pendapat lain disampaikan Dahlstrom 

(2011:116) yang mengartikan iklan sebagai bentuk komunikasi searah yang 

dibayar oleh pihak pemasar dengan tujuan untuk menyampaikan suatu 

produk atau organisasi kepada khalayak umum. 

Bentuk iklan dilihat dari segi tujuannya terdiri dari empat jenis 

(Kotler dan Keller, 2012:504), yaitu iklan informatif (informative 

advertising), iklan persuasif (persuasive advertising), iklan pengingat 

(reminder advertising), dan iklan penguatan (reinforcement advertising). 

a. Iklan informatif, bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan 

pengetahuan tentang produk baru atau ciri baru produk yang telah ada.  

b. Iklan persuasif, bertujuan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, 

keyakinan dan pembelian suatu produk atau jasa.  

c. Iklan pengingat, bertujuan untuk merangsang pembelian ulang atas 

suatu produk atau jasa.  
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d. Iklan penguatan, bertujuan untuk meyakinkan individu yang telah 

membeli bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat.  

Tujuan iklan dapat tercapai apabila iklan tersebut memiliki suatu 

daya tarik. Menurut Shimp (2007:294) daya tarik yang sering digunakan 

dalam iklan diantaranya pendukung (endorsers), humor (humor), rasa takut 

(fear), rasa bersalah (guilt), seksual (sex), dan musik (music’s).  

a. Daya tarik pendukung 

Banyak iklan mendapat dukungan eksplisit dari berbagai tokoh 

popular. Selain dukungan dari para selebriti, produk-produk juga 

menerima dukungan eksplisit dari kaum nonselebriti. Menurut urutan 

tingkat kepentingannya, pertimbangan pertama adalah kredibilitas 

pendukung, kecocokan pendukung dengan khalayak, kecocokan 

pendukung dengan merek, daya tarik endorser, dan setelah itu 

pertimbangan lainnya. 

b. Daya tarik humor 

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. Hasil penelitian yang mendalam 

dari pengaruh humor menghasilkan beberapa kesimpulan sementara:  

1) Humor merupakan metode yang efektif untuk menarik perhatian. 

2) Humor menambah kesenangan pada iklan dan merek yang 

diiklankan.  
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3) Humor tidak merusak pemahaman tentang produk.  

4) Humor tidak menawarkan suatu keuntungan yang lebih dari 

sekedar bujukan.  

5) Humor tidak menambah kredibilitas sumber.  

6) Sifat produk mempengaruhi penggunaan humor. Khususnya, 

humor akan lebih berhasil digunakan pada produk yang sudah 

mapan daripada pada produk baru. Humor juga lebih layak untuk 

produk-produk yang lebih berorientasi pada perasaan, atau 

pengalaman, dan pada produk yang tidak sangat membutuhkan 

keterlibatan konsumen.  

c. Daya tarik rasa takut 

Pemakaian rasa takut diharapkan akan sangat efektif sebagai 

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 yang diiklankan, 

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.  

d. Daya tarik rasa bersalah 

Seperti rasa takut, rasa bersalah juga menjadi pemikat bagi 

emosi negatif. Daya tarik terhadap rasa bersalah itu kuat karena secara 
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emosional rasa bersalah memotivasi orang dewasa untuk melakukan 

tindakan bertanggung jawab yang menyebabkan penurunan dalam 

tingkat rasa bersalah. 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.  

e. Daya tarik unsur seksual 

Iklan yang berisi daya tarik seksual akan efektif bila hal ini 

relevan dengan pesan penjualan dalam iklan. Tetapi, bila digunakan 

dengan benar, dapat menimbulkan perhatian, meningkatkan ingatan dan 

menciptakan asosiasi yang menyenangkan dengan produk yang 

diiklankan.  

f. Daya tarik musik 

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. 

Salah satu dari komponen iklan adalah naskah iklan. Dimana 

didalamnya terdapat headline, bodycopy, dan tagline atau slogan. Tagline 

yang merupakan bagian naskah iklan biasanya muncul diakhir tayangan 

iklan serta kata atau kalimat yang digunakan sangat singkat. Penggunaan 
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tagline ini adalah untuk memperkuat kemampuan iklan dalam mencapai 

sasarannya yaitu mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk 

yang diiklankan serta mengetahui titik pembeda dari pesaing (Susanto dan 

Wijanarko, 2004:86). 

3. Brand Ambassador 

Kotler dan Armstrong (2014:163), menyatakan bahwa brand 

ambassador merupakan individu yang menyebarkan informasi mengenai 

produk dari suatu perusahaan. Royan (2004:12) menjelaskan bahwa 

penggunaan selebriti sebagai juru bicara supaya merek cepat melekat di 

benak konsumen (awareness) sehingga konsumen mau membeli merek 

tersebut. Dengan kata lain, penggunaan selebriti diharapkan dapat 

meningkatkan brand awareness ada diri konsumen. Hal ini dikarenakan 

konsumen lebih memilih barang atau jasa yang di-endor oleh selebriti 

dibandingkan dengan orang biasa.  

Salah satu ciri dari ambassador adalah attraction (daya tarik) 

(Royan, 2004:18). Royan (2004:18) menambahkan bahwa ada dua hal 

penting dalam penggunaan selebriti jika dihubungkan dengan daya tarik, 

yaitu tingkat audience (likebility), dan tingkat kesamaan dengan 

personality yang diinginkan pengguna produk (similarity), dimana kedua 

hal tersebut saling berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Karakter dari 

seorang selebriti diakui sangat efektif dalam mengangkat citra prouduk 

sekaligus brand awareness (Royan, 2004:23). 
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Shimp (2007:304), menjelaskan bahwa daya tarik tidak hanya 

diartikan pada daya tarik fisik semata. Namun juga pada kemampuan 

intelektual, kepribadian, karakteristik gaya hidup, kecakapan atletis dan 

lain sebagainya. Shimp menyebutkan bahwa ada tiga subatribut penting 

dari daya tarik, yakni physical attractiveness, respect, dan similarity. 

a. Physical attractiveness, diartikan sebagai daya tarik fisik selebriti. 

Selebriti yang memiliki daya tarik secara fisik menunjukkan dampak 

positif terhadap produk dan merek yang diasosiasikan dengan selebriti 

tersebut. Sumber yang atraktif cenderung lebih banyak mendapat 

atensi dibandingkan sumber yang kurang atraktif dan dapat 

menyampaikan makna sebuah pesan secara efektif. Tinggi rendahnya 

physical attractiveness seorang selebriti dilihat dari kecantikan, 

ketampanan, kegagahan, dan sebagainya. 

b. Respect, diartikan sebagai kualitas yang menjadi pujian atau 

penghargaan seseorang dikarenakan prestasi atau kepandaian selebriti. 

Selebriti tidak hanya diharapkan memiliki respect terhadap dirinya 

sendiri namun juga respect terhadap lingkungan sekitar masyarakat, 

lingkungan dan konsumen. Tinggi rendahnya respect dilihat dari 

kemampuan akting, kecakapan atletis, dan kepribadian yang menarik.  

c. Similarity, diartikan sebagai tingkatan dimana selebriti dianggap 

memiliki kesamaan dengan audien misalnya usia, jenis kelamin, suku, 

dan sebagainya. Semakin banyak kesamaan atau kemiripan antara 
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sumber dengan konsumen maka iklan tersebut akan semakin menarik 

perhatian konsumennya. 

Mc Guire yang dikutip Mc Cracken (1989:311) menyatakan bahwa 

dilihat dari sudut pandang daya tarik, efektivitas pesan tergantung dari 

faktor familiarity, likability, dan similarity. 

a. Familiarity didefinisikan sebagai pengetahuan dari sumber pesan 

melalui paparan. 

b. Likability didefinisikan sebagai kesukaan kepada sumber pesan 

sebagai akibat dari penampilan fisik dan perilaku. 

c. Similarity sebagai kemiripan antara sumber pesan dan penerima pesan. 

Menurut Rossiter dan Percy (1985:518) daya tarik memiliki dua 

ciri berupa likeability dan similarity. 

a. Likeability, paling relevan digunakan pada low involvement product, 

dimana produk-produk seperti itu membutuhkan stimulus yang dapat 

menciptakan motivasi positif terhadap merek. Bila tingkat kesukaan 

khalayak terhadap endorser makin tinggi, maka iklan akan lebih 

persuasif. 

b. Similarity merujuk pada kemiripan antara endorser dengan target user. 

Khalayak harus mengidentifikasi gambaran emosional dalam iklan, 

yang diyakinkan dengan memperlihatkan orang-orang yang 

mempunyai gaya hidup serupa dengan target user tersebut. Oleh 

karena itu, kemiripan ini paling relevan digunakan untuk high 

involvement product.  
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Ketika konsumen menemukan daya tarik pada pemberi pesan, 

maka konsumen tersebut sudah mengalami proses identifikasi. Identifikasi 

yakni ketika konsumen mempersepsi bahwa selebriti tersebut memiliki 

daya tarik. Dengan kata lain, konsumen mengidentitaskan atau 

menyamakan dirinya dengan selebriti, sehingga konsumen mencontoh 

sikap, perilaku, minat, dan kesukaan dari selebriti yang dianggap memiliki 

daya tarik (Shimp, 2007:305).  

Menurut Royan (2005), alasan perusahaan menggunakan brand 

ambassador pada iklannya adalah untuk mempengaruhi personality 

merek. Pilihan bintang yang tepat dapat mempengaruhi tumbuhnya market 

share, diharapkan personality sang bintang akan melekat pada merek dan 

diharapkan sang bintang menjadi endorser yang handal sehingga menarik 

minat konsumen untuk membeli. Dengan menggunakan selebriti atau 

tokoh masyarakat sebagai brand ambassador, akan membuat konsumen 

cenderung memiliki kepercayaan dan ketertarikan sehingga dapat 

mempengaruhi brand awareness dari kosumennya. 

4. Tagline 

Tagline atau yang lebih dikenal dengan kata slogan atau motto, 

adalah salah satu atribut dalam sistem identitas, yang berupa satu kata atau 

lebih yang menggambarkan esensi, personality maupun positioning brand 

(Rustan, 2009). Swartz seorang ahli tagline, mendefinisikan bahwa tagline 

merupakan susunan kata yang ringkas, biasanya tidak lebih dari 7 kata, 
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diletakkan mendampingi logo dan mengandung pesan brand yang kuat, 

dan ditujukan kepada audience tertentu (Rustan, 2009). 

Menurut (Nuradi, dkk., 1996:56), tagline adalah sebuah frase atau 

kalimat pendek yang dapat menyampaikan pesan atau maksud dari sebuah 

logo atau brand. Tagline bertujuan untuk menanamkan pencitraan sebuah 

produk atau jasa pada diri konsumen. Artinya, hanya dengan membaca 

satu kata, maka konsumen sudah langsung ingat pada produk yang 

dimaksud. 

Tagline merupakan alat pemasaran yang kuat untuk memotivasi 

pelanggan mendukung sebuah merek. Tagline yang baik adalah yang dapat 

langsung dikenali oleh audiens. Tagline merupakan slogan atau frasa yang 

dibuat para pengiklan dalam bentuk visual maupun verbal yang 

mengungkapkan betapa pentingnya manfaat dari produk tertentu 

(http://www.marketing.co.id/tagline-yang-menarik-dan-kreatif/). Menurut 

Darno (2007:40), tagline yang baik mampu mempengaruhi konsumen, 

sehingga timbul brand awareness dalam benak konsumen. 

Bagehot (1993) mengemukakan bahwa karakteristik tagline ada 

tiga, yaitu:  

a. Sederhana (simple). Dapat ditandai gambar tanpa kata-kata atau 

gambar yang didukung oleh kata-kata menarik. Pembuatan tagline 

tidak harus logo merek produk yang diiklankan melainkan elemen 

visual yang unik terkait dengan produk yang berkaitan dengan citra 

merek. 
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b. Mudah diingat (memorable). Kesuksesan sebuah iklan adalah salah 

satu yang tersimpan dalam memori konsumen sehingga penglihatan 

atau iklan yang mengutamakan suara dan iklan merek produk diingat 

oleh konsumen. Salah satu proses belajar paling mendasar manusia 

adalah pengulangan kata menarik atau kumpulan kata kunci yang 

mudah diingat. Proses ini digunakan untuk meraih tagline yang sukses 

pada iklan produk. 

c. Memperkuat merek (strong). Tagline yang bermanfaat sebagai dasar 

perbedaan promosi iklan untuk produk yang sama agar saling 

melengkapi sebagai pengembangan sebuah tagline yang sukses telah 

memiliki rasa membangun kembali pengakuan dan keakraban dengan 

produk. 

Menurut Darno (2007:40), tagline yang baik mampu 

mempengaruhi konsumen, sehingga timbul brand awareness dalam benak 

konsumen. Hal ini penting karena brand awareness ini berpengaruh 

terhadap mindset konsumen, sehingga diharapkan mampu mempengaruhi 

perilaku pembelian. Pengetahuan konsumen akan brand akan dijadikan 

acuan perilaku konsumen dalam malakukan keputusan pembelian. brand 

awareness menjadi sumber referensi dalam menentukan mana produk 

yang disukai dan dikonsumsi. 

5. Jingle 

Suatu perusahaan dan organisasi sering mempromosikan ide dan 

merek melalui sebuah jingle. Cara tersebut dilakukan dengan maksud agar 



 

 
 

21

konsumen dapat lebih mengingat ide, produk atau jasa yang dipasarkan 

(Dahlstroom, 2011:119). Menurut Hoyer dan MacInnis (2010:164), musik 

seringkali digunakan sebagai alat komunikasi oleh perusahaan. 

Penggunaan musik tersebut dapat dilakukan melalui sebuah jingle. 

Terdapat beberapa manfaat dari sebuah jingles sebagai sebuah musik, 

seperti jingle dapat menjadi sebuah strategi pengkondisian perasaan, jingle 

dapat menstabilkan dan meningkatkan mood menjadi lebih positif, jingle 

dapat menjadi sitmulus suatu memori yang berkaitan dengan perasaan 

terhadap pengalaman atau sebuah situasi. 

Jingle merupakan salah satu aspek vital yang ada dalam iklan. 

Jingle bermanfaat sebagai alat pengingat yang diberikan secara tidak 

langsung kepada konsumen untuk mengingat produk dengan mudah 

(Atkinson, 1991). Menurut Well, dkk., jingle adalah pesan iklan yang 

ditampilkan mengunakan musik (Hamid, 2013:82). 

Sebagai suatu identitas merek, jingle memiliki beberapa kriteria 

(Kotler dan Keller, 2012:250), yaitu:  

a. Memorable, jingle harus dengan mudah dikenali dan dapat dengan 

mudah diingat kembali. 

b. Meaningful, jingle harus berarti. 

c. Likable, jingle harus menarik perhatian, dan juga memiliki nilai 

estetika yang baik. 

d. Transferable, jingle sebaiknya dapat digunakan untuk kepentingan 

bisnis yang lebih besar, dan juga harus dapat digunakan lintas geografi. 
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e. Adaptable, jingle harus mudah diperbahari atau di-update. 

f. Protectable, jingle harus dilindungi secara hukum. 

Syarat-syarat jingle yang baik menurut Klepner (1990), 

diantaranya adalah:  

a. Jingle harus dapat menampilkan nama produk dan slogan suatu produk 

dengan menyenangkan dan dengan cara yang mudah diingat. 

b. Musik yang digunakan harus simpel. 

c. Melodi yang digunakan harus menyenangkan dan berbeda dengan 

melodi lainnya. 

d. Lirik yang digunakan harus simpel, langsung dan spesifik (khusus) 

dimana terdapat penyebutan nama produk lebih dari satu kali. 

e. Jingle harus menampilkan slogan produk dan apabila memungkinkan 

harus dilakukan pengulangan dalam penyebutan. 

Menurut Solomon, dkk., (2006:43), jingles dapat meningkatkan 

brand awareness, karena jingle merupakan salah satu aspek vital yang ada 

dalam iklan dan merupakan alat pengingat yang diberikan secara tidak 

langsung kepada konsumen untuk mengingat produk dengan mudah. 

Dengan adanya jingle akan membuat konsumen lebih percaya terhadap 

merek. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa jingle 

mempunyai pengaruh terhadap brand awareness. 
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B. Tinjauan Pusaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan penelitian terdahulu. 

Penelitian tersebut adalah: 

1. Abiromo (2014) 

Penelitian dari Abiromo (2014) tentang Pengaruh Tagline dan Brand 

Ambassador terhadap Brand Awareness Produk Kartu Perdana Simpati. 

Variabel yang digunakan pada penelitian tersebut terdiri dari tagline (X1), 

brand ambassador (X2), dan brand awareness (Y). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan tagline dan brand 

ambassador berpengaruh positif brand awareness. 

2. Minarti (2010) 

Penelitian dari Minarti (2010) tentang Analisis Pengaruh Periklanan 

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

Equity. Variabel yang digunakan pada penelitian tersebut terdiri dari daya 

tarik endorser (X1), daya tarik cerita iklan (X2), efektivitas pesan (X3), event 

sponsorship (X4), brand awareness (Y1), dan brand equity (Y2). Salah satu 

hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik endorser mempunyai 

pengaruh positif terhadap brand awareness. 

3. Zulianto (2010) 

Penelitian dari Zulianto (2010) tentang Analisis Pengaruh 

Penggunaan Tagline dan Persepsi Konsumen dalam Pembentukan Brand 

Awareness Suatu Produk. Variabel yang digunakan pada penelitian tersebut 

terdiri dari tagline (X1), persepsi konsumen (X2), dan brand awareness (Y). 
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Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa tagline mempunyai pengaruh 

positif terhadap brand awareness. 

4. Nusantoro (2013) 

Penelitian dari Nusantoro (2013) tentang Pengaruh Jingle TVC Axis 

versi “Hap Si Jago Tangkap” terhadap Brand Awareness. Variabel yang 

digunakan pada penelitian tersebut terdiri dari jingle (X), dan brand 

awareness (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jingle mempunyai 

pengaruh positif terhadap brand awareness. 

 

C. Kerangka Pikir 

Mengacu pada penjelasan pada subjudul sebelumnya, maka kerangka 

pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
Gambar 3. Kerangka Pemikiran 

Keterangan:  
  : pengaruh secara parsial  

  

H1+ Brand Ambassador (X1) 

Brand Awareness (Y) Tagline (X2) 

Jingle (X3) 

H2+ 

H3+ 
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D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh brand ambassador terhadap brand awareness 

Brand ambassador merupakan individu yang menyebarkan 

informasi mengenai produk dari suatu perusahaan (Kotler dan Armstrong, 

2014:163). Menurut Royan (2004:12) penggunaan selebriti sebagai juru 

bicara supaya merek cepat melekat di benak konsumen (awareness) 

sehingga konsumen mau membeli merek tersebut. Dengan kata lain, 

penggunaan selebriti diharapkan dapat meningkatkan brand awareness 

ada diri konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen lebih memilih barang 

atau jasa yang di-endors oleh selebriti dibandingkan dengan orang biasa. 

Shimp (2007:304) menyebutkan bahwa ada tiga subatribut penting dari 

daya tarik selebriti, yakni physical attractiveness, respect, dan similarity.  

Hasil penelitian dari Abiromo (2014), brand ambassador 

mempunyai pengaruh terhadap brand awareness. Brand ambassador 

sebagai komunikator harus memiliki daya tarik bagi konsumennya. Karena 

itu brand ambassador dipilih dari kalangan selebriti terkenal atau tokoh 

penting yang dikenal publik secara nasional atau internasional. Konsumen 

cenderung memiliki kepercayaan dan ketertarikan terhadap selebriti dan 

tokoh masyarakat sebagai brand ambassador, sehingga dapat 

mempengaruhi brand awareness dari konsumennya. 

Hasil penelitian Minarti (2010) dan Abiromo (2014) menunjukkan 

bahwa brand ambassador berpengaruh positif terhadap brand awareness. 

Apabila konsumen menilai brand ambassador memiliki daya tarik yang 
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tinggi, maka diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan brand awareness 

pada diri konsumen yang bersangkutan. Oleh sebab itu, hipotesis pertama 

yang diajukan adalah, 

H1 :  Brand ambassador berpengaruh positif terhadap brand 
awareness. 

 
2. Pengaruh tagline terhadap brand awareness. 

Tagline adalah sebuah frase atau kalimat pendek yang dapat 

menyampaikan pesan atau maksud dari sebuah logo atau brand. Arnold 

(2009) mengemukakan bahwa tagline merupakan ungkapan (frase) pendek 

yang menyampaikan ide penting kepada pelanggan. Tagline ini bisa 

disamakan dengan slogan dalam iklan. Bagehot (1993) mengemukakan 

bahwa karakteristik tagline ada tiga, yaitu sederhana (simple), mudah 

diingat (memorable), dan memperkuat merek (strong). Menurut Darno 

(2007:40), tagline yang baik mampu mempengaruhi konsumen, sehingga 

timbul brand awareness dalam benak konsumen. 

Hasil penelitian dari Abiromo (2014), tagline mempunyai 

pengaruh terhadap brand awareness. Iklan merupakan komunikasi antara 

produsen dengan konsumen, dalam menyampaikan komunikasi tersebut 

tagline memerlukan suatu pendekatan yang dikenal dengan persuasi iklan 

yang bertujuan agar iklan itu dapat menciptakan brand awareness yang 

pada akhirnya meningkatkan keputusan pembelian terhadap brand yang 

diiklankan. Brand awareness ini erat kaitannya dengan mindset (pola 

pikir), dimana mindset tersebut melibatkan proses persepsi. Dimana 

persepsi yang menarik memiliki karakteristik mudah diingat, unik, dan 
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sering muncul. Iklan yang baik mampu mempengaruhi konsumen, 

sehingga timbul brand awareness dalam benak konsumen. 

Hasil penelitian Zulianto (2010) dan Abiromo (2014) menunjukkan 

bahwa tagline berpengaruh positif terhadap brand awareness. Apabila 

konsumen memiliki penilaian bahwa tagline dari suatu produk baik, maka 

diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan brand awareness pada diri 

konsumen yang bersangkutan. Oleh sebab itu, hipotesis kedua yang 

diajukan adalah, 

H2 :  Tagline berpengaruh positif terhadap brand awareness. 

3. Pengaruh jingle terhadap brand awareness. 

Jingle adalah pesan iklan yang ditampilkan mengunakan musik 

(Well, dkk., 2007). Jingle merupakan salah satu aspek vital yang ada 

dalam iklan. Jingle bermanfaat sebagai alat pengingat yang diberikan 

secara tidak langsung kepada konsumen untuk mengingat produk dengan 

mudah (Atkinson, 1991). Syarat-syarat jingle yang baik menurut Klepner 

(1990), diantaranya adalah jingle harus dapat menampilkan nama produk 

dan slogan suatu produk dengan menyenangkan dan dengan cara yang 

mudah diingat; musik yang digunakan harus simpel; melodi yang 

digunakan harus menyenangkan dan berbeda dengan melodi lainnya; lirik 

yang digunakan harus simpel, langsung dan spesifik (khusus) dimana 

terdapat penyebutan nama produk lebih dari satu kali; serta jingle harus 

menampilkan slogan produk dan apabila memungkinkan harus dilakukan 
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pengulangan dalam penyebutan. Menurut Solomon, dkk., (2006:43), 

jingles dapat meningkatkan brand awareness. 

Menurut Solomon, dkk., (2006:43), jingles dapat meningkatkan 

brand awareness, karena jingle merupakan salah satu aspek vital yang ada 

dalam iklan dan merupakan alat pengingat yang diberikan secara tidak 

langsung kepada konsumen untuk mengingat produk dengan mudah. 

Dengan adanya jingle akan membuat konsumen lebih percaya terhadap 

merek. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa jingle 

mempunyai pengaruh terhadap brand awareness. 

Hasil penelitian Nusantoro (2013) menunjukkan bahwa jingle 

berpengaruh positif terhadap brand awareness. Apabila konsumen 

memiliki penilaian bahwa jingle suatu produk menarik, maka diharapkan 

hal tersebut dapat meningkatkan brand awareness pada diri konsumen 

yang bersangkutan. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga yang diajukan adalah, 

H3 :  Jingle berpengaruh positif terhadap brand awareness. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei adalah 

metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada responden individu (Jogiyanto, 2013:140). Pengumpulan data tersebut 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kota Kebumen dengan waktu penelitian 

direncanakan mulai dari bulan Februari 2016 -  Februari 2017. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa 

orang, objek, transaksi, atau kejadian (Kuncoro, 2013:118). Populasi pada 

penelitian ini adalah semua konsumen kota Kebumen yang mengetahui 

iklan Yamaha di televisi, dengan jumlah yang tidak diketahui. 

2. Sampel 

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi 

(Kuncoro, 2013:118). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. 

Menurut Roscoe (1982:253) ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

adalah 30 sampai dengan 500. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 
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jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 responden 

karena dianggap cukup memenuhi kecukupan sampel minimum.  

Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu 

judgement sampling, yang merupakan salah satu jenis purposive sampling 

selain quota sampling, di mana peneliti memilih sampel berdasarkan 

penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang 

disesuaikan dengan maksud penelitian (Kuncoro, 2013:139). Karakteristik 

sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Individu yang berdomisili di kota Kebumen. 

b. Mengetahui iklan Yamaha di televisi. 

c. Berusia minimal 18 tahun dengan alasan bahwa di usia tersebut 

individu sudah dianggap dewasa dan mampu membiayai hidupnya 

sendiri (Kasali, 2007:200) 

 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas yang terdiri dari, 

a Brand ambassador (X1). 

b Tagline (X2). 

c Jingle (X3). 

2. Variabel terikat yaitu brand awareness (Y). 
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E. Definisi Operasional Variabel 

1. Brand ambassador (X1) 

Brand ambassador didefinisikan sebagai daya tarik berupa 

physical attractiveness, respect, dan similarity yang dimiliki oleh individu 

yang menyebarkan informasi mengenai produk dari suatu perusahaan 

(Kotler dan Armstrong, 2014:163; Shimp, 2007:304). Indikator brand 

ambassador akan mengacu pada pendapat Shimp (2007:304) diantaranya, 

a. Physical attractiveness. 

b. Respect. 

c. Similarity. 

2. Tagline (X2) 

Tagline didefinisikan sebagai sebuah frase atau kalimat pendek 

yang dapat menyampaikan pesan atau maksud dari sebuah logo atau brand 

(Arnold, 2009). Indikator tagline mengacu pada pendapat Bagehot (1993), 

yaitu 

a. Sederhana. 

b. Mudah diingat. 

c. Memperkuat merek. 

3. Jingle (X3) 

Jingle didefinisikan sebagai pesan iklan yang ditampilkan 

mengunakan musik (Well, dkk., 2007). Indikator jingle akan mengacu 

pada pendapat Klepner (1990), diantaranya,  
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a. Jingle harus dapat menampilkan nama produk dan slogan suatu produk 

dengan menyenangkan dan dengan cara yang mudah diingat. 

b. Musik yang digunakan harus simpel. 

c. Melodi yang digunakan harus menyenangkan dan berbeda dengan 

melodi lainnya. 

d. Lirik yang digunakan harus simpel, langsung dan spesifik (khusus) 

dimana terdapat penyebutan nama produk lebih dari satu kali. 

e. Jingle harus menampilkan slogan produk dan apabila memungkinkan 

harus dilakukan pengulangan dalam penyebutan. 

4. Brand awareness (Y) 

Brand awareness didefinisikan sebagai kesanggupan seseorang 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu 

merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu (Aaker, 2003). 

Indikator brand awareness akan mengacu pada pendapat Aaker (2003) 

yaitu:  

a. Unaware of brand (tidak menyadari merek). 

b. Brand recognition (pengenalan merek). 

c. Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek). 

d. Top of mind (puncak pikiran). 

 

F. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
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memberi seperangkat pertanyaan atau penyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Ghozali, 2011). Kuesioner digunakan untuk mendapatkan 

data tentang brand ambassador (X1), tagline (X2), jingle (X3), dan brand 

awareness (Y).  

 

G. Pengukuran Data 

Pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

likert. Menurut Kuncoro (2013:185) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi sesorang atau sekelompok orang tentang kejadian 

atau gejala sosial dengan lima alternatif jawaban yang diberi skor sebagai 

berikut:  

1. Sangat Tidak Setuju  : skor 1 

2. Tidak Setuju dengan nilai  : skor 2 

3. Netral dengan nilai   : skor 3 

4. Setuju     : skor 4 

5. Sangat Setuju    : skor 5  

 

H. Pengujian Instrumen 
 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan seberapa nyata suatu 

pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukuran dinyatakan 

valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar (Ghozali, 2011). 

Untuk menguji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate 



 

 
 

34

antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk, atau yang 

biasa dikenal dengan rumus Product Moment (Ghozali, 2011:54). 

Pernyataaan dikatakan valid ketika nilai signifikansi dari korelasi antara 

masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil 

yang signifikan dan lebih dari 0,3. 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2011:47). Rumus untuk mengukur reliabilitas 

menggunakan rumus Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,70 (Nunnaly 

dalam Ghozali, 2011:48). 

 

I. Pengujian Hipotesis 

Pada penelitian ini untuk menguji hipotesis menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2011:96) analisis regresi linier 

berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel 

atau lebih, serta untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel bebas. 

1. Persamaan Regresi 

Persamaan regresi untuk dalam penelitian ini adalah, 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Keterangan:  
Y = brand awareness 
a = konstanta 
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b1 = koefisien regresi brand ambassador 
b2 = koefisien regresi tagline 
b3 = koefisien regresi jingle 
X1 = brand ambassador 
X2 = tagline 
X3 = jingle 
e = error 
 

2. Uji Signifikansi Parsial 

Uji signifikansi parsial merupakan suatu pengujian individu 

terhadap variabel independen. Dimana variabel independen tersebut 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2011) 

Cara menafsirkan perhitungan secara statistik adalah dengan 

memperlihatkan hasil koefisiennya yang diperoleh dari perhitungan 

regresi. Perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan SPSS 16,0 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika p value > 0,05 (α = 5%) dan nilai standardized coefficients beta 

(b) negatif berarti tidak terdapat pengaruh variabel bebas (X) yang 

positif dan signifikan secara individu terhadap variabel terikat (Y). 

b. Jika p value < 0,05 (α = 5%) dan nilai standardized coefficients beta 

(b) positif berarti terdapat pengaruh variabel bebas (X) yang positif 

dan signifikan secara individu terhadap variabel terikat (Y). 

 

 
 
 
 
 
 



36 
 

 
 

BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Data Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara 

membagikan kuesioner secara langsung kepada responden. Proses 

pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti dengan mendatangi 

semua konsumen kota Kebumen yang mengetahui iklan Yamaha di 

televisi. Pengumpulan data dilakukan  selama 10 hari terhitung mulai dari 

tanggal 19 - 29 Oktober 2016. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 

kuesioner dan semua kuesioner tersebut kembali. Dari seluruh kuesioner 

yang disebarkan oleh peneliti sebanyak 100 kuesioner tersebut terjawab 

dengan lengkap, telah memenuhi kriteria, dan layak untuk dianalisis dalam 

penelitian ini.  

2. Deskripsi Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dari penelitian ini terdiri dari jenis 

kelamin, usia, pekerjaan dan penghasilan atau uang saku perbulan. 

Karakteristik responden diperoleh dari kuesioner yang telah disebarkan 

oleh peneliti. Adapun karakteristik responden terebut sebagai berikut: 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut ini: 
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Tabel 1 
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin Jumlah Responden Prosentase (%) 

Pria 35 35 

Wanita 65 65 

Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa responden 

yang berjenis kelamin pria sebanyak 35 orang (35%). Sedangkan 

responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 65 orang (65%). 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2 
Responden Berdasarkan Usia 

 
Usia (tahun) Jumlah Responden Prosentase (%) 

18 - 20  53 53 

21 - 23  25 25 

>23  22 22 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa responden 

yang berusia 18 – 20 tahun sebanyak 53 orang  (53%), responden yang 

berusia 21 – 23 tahun sebanyak 25 orang (25%), dan responden yang 

berusia >23 tahun sebanyak 22 orang (22%). 
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c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat 

pada Tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3 
Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 
Pekerjaan Jumlah Responden Prosentase (%) 

PNS 10 10 

Swasta 10 10 

Wirausaha 7 7 

Mahasiswa/Pelajar 68 68 

Ibu rumah tangga 5 5 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa responden 

dengan pekerjaan PNS sebanyak 10 orang (10%), pekerjaan swasta 

sebanyak 10 orang (10%), wirausaha sebanyak 7 orang (7%), 

mahasiswa/pelajar sebanyak 68 orang (68%), Sedangkan responden 

ibu rumah tangga sebanyak  sebanyak 5 orang (5%). 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan/uang saku perbulan 

Karakteristik responden berdasarkan penghasilan/uang saku 

perbulan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini: 
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Tabel 4 
Responden Berdasarkan Penghasilan/uang saku perbulan 

 
Penghasilan/uang saku 

perbulan 
Jumlah 
Responden 

Prosentase (%) 

<Rp 1.000.000,- 15 15 

Rp 1.000.000-Rp1.999.999,- 52 52 

>Rp 2000.000 33 33 

Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa responden 

yang berpenghasilan/uang saku perbulan <Rp 1.000.000,- sebanyak 15 

orang (15%), dengan Rp 1.000.000,- - RP 1.999.999,- sebanyak 52 

orang (52%), sedangkan yang >Rp 2.000.000,- sebanyak 33 orang 

(33%). 

 

B. Uji Instumen Penelitian  

Suatu penelitian yang menggunakan instrumen melalui sebuah 

kuesioner memerlukan pengukuran yang berkaitan dengan validitas dan 

reliabilitas dalam instrumen tersebut. Begitu juga dengan penelitian ini, 

memerlukan berbagai pengujian untuk menguji kebenaran data penelitiannya, 

yaitu dengan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memperoleh 

hasil pengujian hipotesis yang tepat sasaran. 

1. Uji Validitas  

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 
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(Ghozali, 2011:199). Untuk mengetahui valid tidaknya kuesioner tersebut 

akan diuji dengan teknik korelasi pearson product moment. Kriteria 

penilaian uji validitas adalah apabila hasil nilai r hitung lebih dari 0,3 

maka butir pertanyaan tersebut valid, sebaliknya apabila r hitung kurang 

dari 0,3 maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Dalam penelitian ini, 

hasil uji validitas data pre-test 30 responden yang dilakukan menggunakan 

alat bantu SPSS 16.0 for Windows dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5 
Hasil Pengujian Validitas Instrumen 

 
Variabel Item Pernyataan r hitung per item 

pernyataan 
r min 

 
Brand Ambassador       

(X1) 

X1.1 0,817 0,3 

X1.2 0,879 0,3 

X1.3 0,822 0,3 

 
Tagline 

(X2) 

X2.1 0,806 0,3 

X2.2 0,913 0,3 

X2.3 0,871 0,3 

 
 

Jingle 
(X3) 

X3.1 0,850 0,3 

X3.2 0,834 0,3 

X3.3 0,803 0,3 

X3.4 0,788 0,3 

X3.5 0,838 0,3 

 
Brand Awarenes 

(Y) 

Y.1 0,895 0,3 

Y.2 0,847 0,3 

Y.3 0,844 0,3 

Y.4 0,839 0,3 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
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 Berdasarkan uji validitas pada Tabel 5, menunjukkan bahwa nilai rhitung per 

item pernyataan, bernilai positif dan lebih dari 0,3, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner terbukti valid, artinya bahwa semua butir 

pernyataan (instrument) dalam kuesioner tersebut dapat mengukur variabel 

penelitian. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011:190). 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner 

dalam penelitian ini adalah dengan melihat besarnya nilai Cronbach’s 

Alpha. Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliabel akan dilakukan 

pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer program SPSS. 

Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah apabila hasil koefisien Alpha lebih 

besar dari taraf signifikansi 0,7 maka kuesioner tersebut reliabel, jika hasil 

koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 0,7 maka kuesioner 

tersebut tidak reliabel (Ghozali, 2011:192).  

Hasil uji reliabilitas data instrumen (30 responden) yang dilakukan 

dengan alat bantu software SPSS16.0 for Windows dapat dilihat pada Tabel  

6 berikut ini: 
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Tabel 6 
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen 

 
Variabel Item Pernyataan Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 
Cronbach’s 

Alpha 

Brand Ambassador  
(X1) 

X1.1 0,793  
0,787 

X1.2 0,722 
X1.3 0,712 

 
Tagline 
  (X2) 

X2.1 0,886  
0,825 

X2.2 0,742 
X2.3 0,736 

 
 

Jingle   
(X3) 

X3.1 0,839  
 

0,877 X3.2 0,845 
X3.3 0,868 
X3.4 0,859 
X3.5 0,845 

 
Brand Awarenes  

(Y) 

Y.1 0,814  
 

0,875 
Y.2 0,842 
Y.3 0,858 
Y.4 0,844 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

 Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas untuk data instrumen 

menunjukkan bahwa semua variabel menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted > 0,7 dan Cronbach’s Alpha > 0,7. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa seluruh item pernyataan yang berhubungan dengan 

variabel penelitian telah memenuhi uji reliabilitas. Dan hasil dari uji 

reliabilitas tersebut adalah reliabel, artinya butir pernyataan dalam 

kuesioner memiliki konsistensi untuk mengukur konstruk atau variabel 

penelitian. 
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C. Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda 

untuk pembuktian hipotesis penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh 

variabel brand ambassador (X1), tagline (X2), dan jingle (X3), terhadap 

brand awareness (Y). Analisis ini menggunakan input berdasarkan data 

yang diperoleh dari kuesioner. Perhitungan statistik dalam analisis regresi 

linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows. Hasil uji regresi 

linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 7 
Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Variabel Standardized 
Coefficients Beta p value Keterangan 

Brand ambassador (X1) 0,167 0,031 Positif dan signifikan 
Tagline (X2) 0,341 0,000 Positif dan signifikan 
Jingle (X3) 0,475 0,000 Positif dan signifikan 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 7, model persamaan regresi berganda yang dapat 

dituliskan dari hasil pengujian tersebut adalah: 

Y = 0,167X1 + 0,341X2 + 0,475X3  

Dengan interpretasi sebagai berikut: 

a. b1= 0,167, artinya brand ambassador (X1) berpengaruh positif 

terhadap brand awareness (Y). Hasil ini menunjukkan semakin 

populer brand ambassador (X1) dalam sebuah iklan, maka brand 

awareness (Y) juga akan semakin meningkat. 
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b. b2 = 0,341, artinya tagline (X2) berpengaruh positif terhadap brand 

awareness (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin menarik tagline 

(X2) dalam sebuah iklan, maka akan meningkatkan brand awareness 

(Y) pada diri konsumen.  

c. b3 = 0,475, artinya jingle (X3) berpengaruh positif terhadap brand 

awareness (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin menarik jingle 

(X3) sebagai alat pengingat sebuah produk, maka akan meningkatkan 

brand awareness (Y) pada diri konsumen. 

2. Pengujian Signifikan Parsial 

Uji hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan nilai signifikansi (p 

value) dan koefisien regresi untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

bebas dapat mempengaruhi variabel terikat secara parsial. Dimana jika 

signifikansi < 0,05 (α = 5%) dan koefisien regresi bernilai positif (+) maka 

hipotesis diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen (X) secara individu terhadap variabel dependen (Y). 

3.  Hasil Uji Hipotesis 

a. Pengaruh brand ambassador (X1) terhadap brand awareness (Y).  

H1 : Brand ambassador berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
brand awareness.  

 
Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi 

variabel brand ambassador (X1)  adalah 0,167 (bernilai positif) dengan 

signifikansi sebesar 0,031 (< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis pertama (H1) diterima, yang berarti brand ambassador 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness.  



45 
 

 
 

Terbuktinya hipotesis pertama pada penelitian ini disebabkan 

karena Valentino Rossi memiliki physical attractiveness yang 

menunjukkan dampak positif terhadap produk atau merek,  Valentino 

Rossi memiliki prestasi yang akan mendatangkan pujian dari konsumen, 

dan Valentino Rossi dianggap memiliki similarity dengan konsumen 

dalam memilih motor merek Yamaha.  

Penemuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Abiromo (2010), diperoleh hasil bahwa brand 

ambassador berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand 

awareness.  

b. Pengaruh tagline (X2) terhadap brand awareness (Y)  

 H2 : Tagline berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand 
awareness.  

 
Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi 

variabel tagline (X2) adalah 0,341 (bernilai positif) dengan signifikansi 

sebesar 0,000 (< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua 

(H2) diterima, yang berarti tagline berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap brand awareness.  

Terbuktinya hipotesis kedua pada penelitian ini disebabkan 

karena penilaian konsumen tentang slogan Yamaha sederhana, mudah 

diingat, dan bahwa slogan “Semakin Di Depan” dapat menjadi penguat 

merek Yamaha sebagai dasar promosi.  

Penemuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Abiromo (2014) dan Zulianto (2010) diperoleh hasil 
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bahwa tagline berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand 

awareness.  

c. Pengaruh jingle (X3) terhadap brand awareness (Y)  

 H3: Jingle berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness.  
 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi 

variabel jingle (X3) adalah 0,475 (bernilai positif) dengan signifikansi 

sebesar 0,000 (< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga 

(H3) diterima, yang berarti jingle berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap brand awareness.  

Terbuktinya hipotesis ketiga pada penelitian ini disebabkan 

karena jingle pada iklan Yamaha menampilkan produk dan slogan 

dengan menyenangkan dan dengan cara yang mudah diingat, music yang 

digunakan dalam ikan simpel, melodi yang digunakan menenangkan dan 

berbeda dengan melodi lainnya, lirik yang digunakan simpel, langsung 

dan spesifik dan jingle dalam menampilkan slogan selalu dilakukan 

secara berulang-ulang.   

Penemuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Nusantoro (2013), diperoleh hasil bahwa jingle 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness.  
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BAB V 
PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

brand ambassador, tagline dan jingle iklan versi iklan televisi terhadap brand 

awareness, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Brand ambassador berpengaruh positif terhadap brand awareness.  

2. Tagline  berpengaruh positif  terhadap brand awareness.  

3. Jingle berpengaruh positif terhadap brand awareness.  

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, mempunyai beberapa implikasi yaitu:  

1. Implikasi Praktis  

Penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi perusahaan sebagai berikut: 

a.  Dari sisi brand ambassador, perusahaan harus memilih bintang yang 

memiliki physical attractiveness, respect, dan similarity untuk 

meningkatkan brand awareness. 

b. Dari sisi tagline yang perlu dilakukan perusahaan dengan lebih 

memperkuat merek yaitu dengan membuat tagline yang lebih menarik, 

sederhana, dan mudah diingat oleh konsumen sehingga akan mampu 

mengungkapkan betapa pentingnya manfaat dari produk tertentu. 

Contohnya: perusahaan perlu meningkatkan lagi promosi produk 

dengan memanfaatkan kepopuleran selebriti. Karena bila tingkat 
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kesukaan khalayak terhadap ambassador makin tinggi, maka iklan 

akan lebih persuasif.  

c. Dari sisi jingle yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan lebih 

membuat slogan produk yang menarik perhatian dan memiliki nilai 

estetika yang baik sehingga konsumen dapat mengingat produk lebih 

mudah.  

2. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini menjadi salah satu tambahan bukti empiris bagi 

teori pemasaran yang melandasi pengaruh brand ambassador, tagline dan 

jingle terhadap brand awareness. Sebab penelitian ini telah membuktikan 

adanya pengaruh brand ambassador, tagline dan jingle terhadap brand 

awareness. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Abiromo (2014), yang menyatakan bahwa variabel brand ambassador 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness. 

Penelitian dari Zulianto (2010) yang menyatakan bahwa tagline 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness, dan 

kemudian penelitian dari Nusantoro (2013) yang menyatakan bahwa jingle 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness. 

3. Implikasi Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

dengan cakupan yang lebih luas dengan merek produk lain sehingga yang 

teridentifikasi lebih banyak lagi dan selanjutnya dapat dilakukan penelitian 
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dengan variabel bebas lain, sehingga variabel yang mempengaruhi brand 

awareness dapat teridentifikasi lebih banyak lagi dari penelitian terdahulu 

yang belum sempat diteliti dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi brand awareness seperti, endorsers, 

humor dan music’s (Simp, 2007). 
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Identitas Responden 
 
Berapa kali melihat iklan : a. 1x  c. 3x  e. > 4x 
Yamaha di televisi dalam   b. 2x  d. 4x 
 sehari 

Jenis Kelamin   : (   ) Laki-laki (   ) Perempuan 
Usia   : ______tahun 

Pekerjaan   : (   ) PNS  (   ) Mahasiswa/Pelajar 
     (   ) Swasta  (   ) Ibu Rumah Tangga 
     (   ) Wirausaha (   ) Lainnya ____(sebutkan) 
Penghasilan/   : (   ) < Rp 1.000.000,- 
uang saku      (   ) Rp 1.000.000,- hingga Rp 1.999.999,- 
per bulan       (   ) > Rp 2.000.000,- 
 
 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Pernyataan yang ada dalam kuesioner ini hanyalah semata-mata untuk 

keperluan pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Brand Ambassador, Tagline, dan Jingle Iklan Versi Iklan Televisi 
terhadap Brand Awareness (Studi pada Pengguna Produk Yamaha Motor)”. 

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para responden 
karena telah bersedia membantu saya dalam rangka pengumpulan data berikut ini, 
dan saya juga mengharapkan para responden: 
1. Menjawab semua pernyataan ini sesuai dengan pendapat para responden 

dengan sejujur-jujurnya dan perlu diketahui bahwa jawaban dari kuesioner ini 
tidak berhubungan benar atau salah. 

2. Memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan responden dengan 
memberi tanda checklist ( √ ) di kolom yang telah tersedia. 

3. Keterangan: 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
N = Netral 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
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KUESIONER 
 

No Brand Ambassador (X1) Jawaban 

1. 

Saya menilai Valentino Rossi 
memiliki ketampanan sehingga 
cocok sebagai bintang iklan 
Yamaha. 

STS TS N S SS 

2. 

Saya menilai Valentino Rossi 
memiliki kemampuan berakting 
dalam membintangi iklan 
Yamaha. 

STS TS N S SS 

3. 
Saya merasa memiliki kesamaan 
Valentino Rossi dalam memilih 
motor merek Yamaha. 

STS TS N S SS 

No Tagline (X2) Jawaban 

1. Saya menilai slogan Yamaha 
didukung oleh kata-kata menarik STS TS N S SS 

2. Bagi saya slogan Yamaha mudah 
diingat oleh konsumen. STS TS N S SS 

3. 
Saya merasa slogan “Semakin Di 
Depan” dapat menjadi penguat 
merek Yamaha. 

STS TS N S SS 

No Jingle (X3) Jawaban 

1. Saya menilai musik Yamaha 
mudah diingat oleh setiap orang. STS TS N S SS 

2. Bagi saya musik dalam iklan 
Yamaha sederhana. STS TS N S SS 

3. 
Saya merasa melodi musik 
Yamaha berbeda dengan melodi 
lainnya. 

STS TS N S SS 

4. Saya menilai lirik musik Yamaha 
simpel. STS TS N S SS 

5. Bagi saya musik Yamaha sudah 
menampilkan slogan produk. STS TS N S SS 

No Brand Awareness (Y) Jawaban 

12. Saya tidak menyadari akan 
adanya merek Yamaha. STS TS N S SS 
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Lanjutan 
 

No Brand Awareness (Y) Jawaban 

13. Saya memerlukan bantuan untuk 
muncul lagi merek Yamaha. STS TS N S SS 

14. 
Saya tidak memerlukan bantuan 
untuk mengingat kembali merek 
Yamaha. 

STS TS N S SS 

15. 
Merek Yamaha merupakan 
merek yang pertama kali muncul 
dalam benak pikiran saya.  

STS TS N S SS 

 
 
 

TERIMAKASIH 
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Uji Validitas dan Reliabilitas  

Data Pre-test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

 
 

HASIL UJI VALIDITAS PRETEST 30 RESPONDEN 

 

1. VARIABEL BRAND AMBASSADOR (X1) 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .554** .459* .817** 

Sig. (2-tailed)  .001 .011 .000 

N 30 30 30 30 

X1.2 Pearson Correlation .554** 1 .662** .879** 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 

N 30 30 30 30 

X1.3 Pearson Correlation .459* .662** 1 .822** 

Sig. (2-tailed) .011 .000  .000 

N 30 30 30 30 

X1 Pearson Correlation .817** .879** .822** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

2. VARIABEL TAGLINE (X2) 
Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .587** .473** .806** 

Sig. (2-tailed)  .001 .008 .000 

N 30 30 30 30 

X2.2 Pearson Correlation .587** 1 .797** .913** 

PC6 Unit2
Line
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Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 

N 30 30 30 30 

X2.3 Pearson Correlation .473** .797** 1 .871** 

Sig. (2-tailed) .008 .000  .000 

N 30 30 30 30 

X2 Pearson Correlation .806** .913** .871** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 

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

3. VARIABEL JINGLE (X3) 
Correlations 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3 

X3.1 Pearson 

Correlation 
1 .584** .665** .574** .685** .850** 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .001 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

X3.2 Pearson 

Correlation 
.584** 1 .488** .819** .577** .834** 

Sig. (2-tailed) .001  .006 .000 .001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

X3.3 Pearson 

Correlation 
.665** .488** 1 .409* .660** .803** 

Sig. (2-tailed) .000 .006  .025 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

X3.4 Pearson 

Correlation 
.574** .819** .409* 1 .502** .788** 

PC6 Unit2
Line

PC6 Unit2
Line
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Sig. (2-tailed) .001 .000 .025  .005 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

X3.5 Pearson 

Correlation 
.685** .577** .660** .502** 1 .838** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .005  .000 

N 30 30 30 30 30 30 

X3 Pearson 

Correlation 
.850** .834** .803** .788** .838** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC6 Unit2
Line
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4. VARIABEL BRAND AWARENESS (Y) 
Correlations 

  Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y 

Y.1 Pearson 

Correlation 
1 .630** .740** .668** .895** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

Y.2 Pearson 

Correlation 
.630** 1 .557** .754** .847** 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

Y.3 Pearson 

Correlation 
.740** .557** 1 .531** .844** 

Sig. (2-tailed) .000 .001  .003 .000 

N 30 30 30 30 30 

Y.4 Pearson 

Correlation 
.668** .754** .531** 1 .839** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .003  .000 

N 30 30 30 30 30 

Y Pearson 

Correlation 
.895** .847** .844** .839** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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HASIL UJI RELIABILITAS PRETEST 30 RESPONDEN 

1. VARIABEL BRAND AMBASSADOR (X1) 
 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.787 .791 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1.1 3.6333 .71840 30 

X1.2 3.5333 .68145 30 

X1.3 3.7000 .59596 30 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 X1.1 X1.2 X1.3 

X1.1 1.000 .554 .459 

X1.2 .554 1.000 .662 

X1.3 .459 .662 1.000 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 7.2333 1.357 .559 .322 .793 

X1.2 7.3333 1.264 .705 .518 .722 

X1.3 7.1667 1.523 .633 .451 .712 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

10.8667 2.809 1.67607 3 

 

2. VARIABEL TAGLINE (X2) 
 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.825 .830 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X2.1 3.6333 .76489 30 

X2.2 3.5333 .68145 30 

X2.3 3.6000 .72397 30 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 X2.1 X2.2 X2.3 

X2.1 1.000 .587 .473 

X2.2 .587 1.000 .797 

PC6 Unit2
Line
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Inter-Item Correlation Matrix 

 X2.1 X2.2 X2.3 

X2.1 1.000 .587 .473 

X2.2 .587 1.000 .797 

X2.3 .473 .797 1.000 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 7.1333 1.775 .557 .344 .886 

X2.2 7.2333 1.633 .802 .691 .742 

X2.3 7.1667 1.661 .702 .635 .736 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

10.7667 3.495 1.86960 3 

 

3. VARIABEL JINGLE (X3) 
 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.877 .881 5 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X3.1 3.8000 .66436 30 

X3.2 3.6667 .71116 30 

X3.3 3.9333 .82768 30 

X3.4 3.7000 .65126 30 

X3.5 3.7667 .72793 30 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

X3.1 1.000 .584 .665 .574 .685 

X3.2 .584 1.000 .488 .819 .577 

X3.3 .665 .488 1.000 .409 .660 

X3.4 .574 .819 .409 1.000 .502 

X3.5 .685 .577 .660 .502 1.000 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 15.0667 5.789 .764 .604 .839 

X3.2 15.2000 5.683 .732 .713 .845 

X3.3 14.9333 5.444 .758 .527 .868 

X3.4 15.1667 6.075 .777 .689 .859 

X3.5 15.1000 5.610 .734 .575 .845 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

18.8667 8.671 2.94470 5 
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4. VARIABEL BRAND AWARENESS (Y) 
 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.875 .880 4 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y.1 3.7000 .83666 30 

Y.2 3.9667 .76489 30 

Y.3 3.7333 .86834 30 

Y.4 3.8333 .64772 30 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 

Y.1 1.000 .630 .740 .668 

Y.2 .630 1.000 .557 .754 

Y.3 .740 .557 1.000 .531 

Y.4 .668 .754 .531 1.000 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y.1 11.5333 3.844 .795 .658 .814 

Y.2 11.2667 4.271 .726 .608 .842 

Y.3 11.5000 3.983 .796 .562 .858 

Y.4 11.4000 4.662 .740 .631 .844 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.2333 7.151 2.67406 4 
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Uji Validitas dan Reliabilitas  

Data Akhir  
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HASIL UJI VALIDITAS POSTEST 100 RESPONDEN 

1. VARIABEL BRAND AMBASSADOR (X1) 
 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .589** .579** .842** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

X1.2 Pearson Correlation .589** 1 .694** .876** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

X1.3 Pearson Correlation .579** .694** 1 .875** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

X1 Pearson Correlation .842** .876** .875** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

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

 

2. VARIABEL TAGLINE (X2) 
 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .645** .578** .852** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

X2.2 Pearson Correlation .645** 1 .718** .895** 

PC6 Unit2
Line
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Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

X2.3 Pearson Correlation .578** .718** 1 .876** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

X2 Pearson Correlation .852** .895** .876** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

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

 

3. VARIABEL JINGLE (X3) 
 

Correlations 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3 

X3.1 Pearson 

Correlation 
1 .608** .640** .776** .614** .875** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X3.2 Pearson 

Correlation 
.608** 1 .583** .689** .528** .817** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X3.3 Pearson 

Correlation 
.640** .583** 1 .520** .583** .815** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

PC6 Unit2
Line
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X3.4 Pearson 

Correlation 
.776** .689** .520** 1 .557** .846** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X3.5 Pearson 

Correlation 
.614** .528** .583** .557** 1 .793** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X3 Pearson 

Correlation 
.875** .817** .815** .846** .793** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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4. VARIABEL BRAND AWARENESS (Y) 
 

Correlations 

  Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y 

Y.1 Pearson 

Correlation 
1 .598** .475** .566** .825** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

Y.2 Pearson 

Correlation 
.598** 1 .428** .568** .818** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

Y.3 Pearson 

Correlation 
.475** .428** 1 .473** .734** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

Y.4 Pearson 

Correlation 
.566** .568** .473** 1 .814** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 

Y Pearson 

Correlation 
.825** .818** .734** .814** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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HASIL UJI RELIABILITAS POSTEST 100 RESPONDEN 

1. VARIABEL BRAND AMBASSADOR (X1) 
 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.830 .831 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1.1 3.7000 .61134 100 

X1.2 3.6500 .57516 100 

X1.3 3.7200 .58741 100 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 X1.1 X1.2 X1.3 

X1.1 1.000 .589 .579 

X1.2 .589 1.000 .694 

X1.3 .579 .694 1.000 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 7.3700 1.145 .635 .403 .819 

X1.2 7.4200 1.135 .720 .534 .733 

X1.3 7.3500 1.119 .712 .526 .740 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.0700 2.349 1.53251 3 

 

2. VARIABEL TAGLINE (X2) 
 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.844 .846 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X2.1 3.7000 .64354 100 

X2.2 3.7100 .59110 100 

X2.3 3.7400 .62957 100 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 X2.1 X2.2 X2.3 

X2.1 1.000 .645 .578 

X2.2 .645 1.000 .718 

X2.3 .578 .718 1.000 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 7.4500 1.280 .659 .444 .835 

X2.2 7.4400 1.279 .767 .595 .733 

X2.3 7.4100 1.254 .711 .538 .783 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.1500 2.654 1.62912 3 

 

3. VARIABEL JINGLE (X3) 
 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 



35 
 

 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.885 .887 5 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X3.1 3.7200 .60436 100 

X3.2 3.7400 .59662 100 

X3.3 3.8400 .69224 100 

X3.4 3.7000 .59459 100 

X3.5 3.7500 .62563 100 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

X3.1 1.000 .608 .640 .776 .614 

X3.2 .608 1.000 .583 .689 .528 

X3.3 .640 .583 1.000 .520 .583 

X3.4 .776 .689 .520 1.000 .557 

X3.5 .614 .528 .583 .557 1.000 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 15.0300 4.292 .797 .692 .842 

X3.2 15.0100 4.495 .713 .549 .862 

X3.3 14.9100 4.224 .686 .512 .871 

X3.4 15.0500 4.412 .756 .683 .852 

X3.5 15.0000 4.485 .671 .458 .871 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

18.7500 6.654 2.57954 5 
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4. VARIABEL BRAND AWARENESS (Y) 
 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.812 .811 4 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y.1 3.8000 .58603 100 

Y.2 3.7700 .61718 100 

Y.3 3.7300 .56595 100 

Y.4 3.7200 .62085 100 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 

Y.1 1.000 .598 .475 .566 

Y.2 .598 1.000 .428 .568 

Y.3 .475 .428 1.000 .473 

Y.4 .566 .568 .473 1.000 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y.1 11.2200 2.153 .674 .461 .743 

Y.2 11.2500 2.109 .651 .443 .754 

Y.3 11.2900 2.390 .541 .297 .803 

Y.4 11.3000 2.091 .657 .434 .751 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.0200 3.656 1.91211 4 
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Analisis Regresi Linier Berganda 
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REGRESI LINEAR BERGANDA 

 

Regression 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 X3, X1, X2a . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Y  

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .840a .705 .696 .26384 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2  

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15.989 3 5.330 76.561 .000a 

Residual 6.683 96 .070   

Total 22.672 99    
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2    
b. Dependent Variable: Y     

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .416 .227  1.834 .070 

X1 .156 .071 .167 2.188 .031 

X2 .300 .071 .341 4.235 .000 

X3 .441 .063 .475 6.998 .000 
a. Dependent Variable: Y     
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Surat Penetapan  

Dosen Pembimbing Skripsi 
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Kartu Bimbingan Skripsi 
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