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TULISAN UTAMA

P
emikiran yang berorientasi pasar
merupakan kebutuhan yang tidak dapat
dielakkan lagi menjelang era millen-

nium tiga ini. Era tersebut diyakini pula sebagai
era ketidak-pastian tinggi yang dibarengi
dengan munculnya fase pertumbuhan yang
makin tidak menentu. Salah satu penyebabnya
adalah tingginya tingkat persaingan di dunia
bisnis baik lokal maupun global. Fenomena
tersebut secara nyata dapat disaksikan setiap
hari yaitu semakin gencarnya perusahaan-
perusahaan memasarkan produknya melalui
iklan di berbagai media massa.

Bagi sebagian besar perusahaan iklan
menjadi suatu pilihan yang menarik, disamping
sebagai sumber informasi iklan juga dipandang
sebagai media hiburan dan media komunikasi
yang efektif terutama jika ditayangkan di televisi.
Hal ini dapat dilihat dari perkembangan biaya
pengeluaran iklan yang makin meningkat setiap
tahunnya mulai dari tahun 1992 sampai dengan
tahun 1996. Biaya iklan telah tumbuh dan
meningkat sangat tajam, terutama iklan yang
ditayangkan melalui media televisi. Untuk lebih
jelasnya perkembangan tersebut sebagaimana
terlihat pada Tabel 1.

Implikasi atas hal ini adalah secara umum
dapat dikatakan bahwa perhatian produsen

Lukia Zuraida dan Uswatun

Chasanah, Dosen Tetap STIE

Widya Wiwaha Yogyakarta.

AANALISIS EFEKNALISIS EFEKTIFITTIFITAS IKLAN RINSOAS IKLAN RINSO,,
SOKLIN DSOKLIN DAN ATTAN ATTAACK DENGANCK DENGAN

MENGGUNAKAN CONSUMER MENGGUNAKAN CONSUMER DECISIONDECISION
MODEL (CDM)MODEL (CDM)

Lukia Zuraida dan UswatunLukia Zuraida dan Uswatun

Iklan merupakan salah
satu instrumen pemasaran
modern yang aktivitasnya
didasarkan pada konsep
komunikasi. Karena
merupakan bentuk
komunikasi maka
keberhasilannya dalam
mendukung program
pemasaran merupakan
pencerminan dari
keberhasilan komunikasi.
Agar komunikasi efektif
dan mencapai sasaran,
terdapat tiga hal yang
harus diperhatikan, yaitu:
pengaruh iklan terhadap
perubahan perilaku
pembelian, proses
komunikasi dan
pengambilan keputusan
yang mempengaruhi
perilaku, serta target
audiensnya. Bagi sebagian
perusahaan iklan melalui
media elektronik (televisi)
menjadi alternatif pilihan
yang menarik, disamping
jangkauannya  luas, juga
adanya unsur hiburan
sangat mendukung
pembentukan persepsi
konsumen terhadap suatu
produk, yang pada
gilirannya dapat mengarah
pada tindakan pertukaran
guna memuaskan
berbagai pihak yang
terlibat dalam aktivitas
pemasaran .

terhadap pasar dan konsumen tumbuh sangat
cepat. Ini berarti iklan telah berfungsi sebagai
ujung tombak perusahaan dalam menembus
pasar yang semakin ketat. Namun meskipun
iklan menjadi pilihan yang menarik bagi
perusahaan, iklan bukanlah satu-satunya
elemen penentu yang mampu meningkatkan
penjualan karena masih ada elemen bauran
pemasaran lainnya yaitu produk, harga, dan
distribusi yang ikut serta menentukan berhasil
tidaknya penjualan. Selain itu iklan juga
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh
karenanya iklan harus dirancang sedemikian
rupa dengan pertimbangan yang matang agar
tujuan yang hendak dicapai melalui iklan dapat
efektif. Agar suatu pesan iklan menjadi efektif
proses pengiriman harus berhubungan dengan
proses penerimaan si penerima, untuk itu
komunikator harus merancang pesan agar
menarik perhatian sasarannya.

Salah satu model yang dapat digunakan
untuk mengukur efektifitas iklan  adalah Con-
sumer Decision Model ( CDM ), dengan enam
variabel yang saling berhubungan (interrelated
variables ), meliputi: F (Information), B (Brand
Recognition) ,  A  (Attitude) ,  C  (Confidence) ,  I
(Intention )  dan P (Purchase), sebagaimana
terlihat pada Gambar 1,

Dalam figur tersebut
digambarkan bagaimana
konsumen mencari dan
mempertimbangkan suatu
keputusan untuk membeli
produk, dimana masing-
masing  variable berinteraksi
dan saling mendukung yang
berakhir dengan pembelian.
Alur model tersebut  diawali
dari konsumen yang
menerima informasi (F, Infor-
mation ), kemudian dari
informasi tersebut  dapat
menyebabkan tiga kemung-
kinan pengaruh yang dimulai

Tabel 1.
Biaya Pengeluaran  Iklan di Indonesia Tahun 1992-1996

Menurut Type Media (Dalam Miliar Rupiah)

Media 1992 1993 1994 1995 1996

Koran

Majalah

Radio
Bioskop

Televisi
Lapangan

377

95

100
10

390
55

484

108

113
10

613
53

741

155

139
11

1062
176

1076

211

170
11

1638
230

1538

291

190
12

2351
300

Total 1027 1381 2286 3355 4682

Sumber: Karseno (1997)
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dari pengenalan merek oleh
konsumen (B, Brand Recognition)
selanjutnya dievaluasi apakah
pengenalan tersebut sesuai
dengan keinginan dan kebutuhan
konsumen dimana kesesuaian
tersebut akan membentuk sikap
(A, Attitude), dan selanjutnya dapat
menciptakan dan menambahkan
kedalam pikiran konsumen
sebagai tingkat keyakinan (C,
Confidence) yang menunjukkan
penilaian terhadap merek yang
bersangkutan dapat memberikan
kepuasan atau tidak. Pengenalan
merek mempunyai sumbangan
berupa penguatan terhadap sikap
dan keyakinan konsumen
terhadap merek yang ditawarkan yang
kesemuanya itu diharapkan mampu
menimbulkan niat beli (I, Intention) dari
konsumen.  Hal ini tentu saja akan mampu
mempengaruhi kon-sumen untuk
melakukan pembelian (P,Purchase)
yang nyata.

 Berdasarkan latar belakang tersebut,
dan berpijak dari pendekatan Consumer
Decision Model  (CDM), maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah pengaruh variabel F

(pesan iklan), B (pengenalan merek),
C (keyakinan konsumen) dan A
(sikap konsumen) terhadap I (niat
beli).

b. Apakah terdapat variabel antara dan
variabel bukan antara  dari B
(pengenalan merek), C (keyakinan
konsumen) dan A (sikap konsumen)
yang dapat memperkuat atau
memperlemah pengaruh F (pesan
iklan) terhadap I (niat beli).

TUJUAN PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan pada

konsumen pemirsa iklan produk
Rinso,Soklin dan Attack ini bertujuan:
• Untuk menganalisis pengaruh

variabel F (pesan iklan), B (pengenal-
an merk), C (keyakinan) dan A (sikap
konsumen) terhadap I (niat beli).

• Untuk mengidentifikasi variable
antara dan bukan antara dari B
(pengenalan merek), C (keyakinan)
dan A (sikap konsumen) yang
mempengaruhi F (pesan iklan)
terhadap I (niat beli).

Gambar 1.

C o n s u m e r  D e c i s i o n  M o d e l ( C D M )

Keterangan:

F= Pesan Iklan
B= Pengenalan Merek
C= Keyakinan Konsumen
A= Sikap Konsumen
I= Niat Beli
P= Pembelian Nyata S u m b e r :  H o w a r d ,  C  d a n  G r e e n  ( 1 9 9 8 )
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KERANGKA TEORI
Promosi merupakan bagian dari

bauran pemasaran yang terdiri atas lima
variabel, yaitu: advertising, sales promo-
tion, personal selling, publishing, direct
marketing (Kotler, 1997).  Dari kelima
variabel tersebut advertising merupakan
alat promosi yang paling umum dan
paling banyak digunakan khususnya
untuk produk konsumsi. Meskipun tidak
secara langsung berakibat terhadap
pembelian, advertising  merupakan
sarana untuk membantu pemasaran
yang efektif untuk menjalin komunikasi
antara perusahaan dengan konsumen
dalam usahanya untuk menghadapi
pesaing.

Bagi konsumen advertising  mem-
punyai manfaat antara lain:
• Memperluas alternatif, artinya

dengan advertising konsumen dapat
mengetahui adanya berbagai produk
yang pada gilirannya akan
menimbulkan pilihan.

• Membantu produsen menumbuhkan
kepercayaan kepada konsumen.
Iklan yang tampil secara mantap di-
hadapan masyarakat dengan ukuran
besar dan logo yang menarik akan
menimbulkan kepercayaan yang
tinggi bahwa perusahaan tersebut
bonafide  dan produknya bermutu.

• Membuat orang kenal, ingat dan per-
caya pada produk yang ditawarkan.

• Memuaskan keinginan konsumen
dalam pembelian produk.
Iklan merupakan instrumen pemasar-

an modern yang aktifitasnya didasarkan

pada pemikiran-pemikiran
komunikasi (Engel, Blackwell
dan Miniard, 1995). Karena iklan
merupakan bentuk komunikasi,
maka keberhasilannya dalam
mendukung program pemasar-
an merupakan pencerminan dari
keberhasilan komunikasi. Iklan
bersifat persuasif, dimana pada
tiap bagian iklan, pesan yang
disampaikan berusaha untuk
mempengaruhi pemirsa.

Iklan harus mementingkan
kelompok sasaran tertentu
karena tidak semua pemirsa
dapat efektif menjadi sasaran
iklan. Sasaran iklan adalah
sekelompok orang yang dikate-

gorikan mempunyai kepentingan
terhadap produk yang ditawarkan dan
mereka mungkin membelinya atau
sebagai pembeli potensial. Agar pesan
iklan dapat mencapai sasaran, maka
pesan tersebut harus sesuai dengan
target pemirsanya.

Iklan selain berfungsi memberitahu
akan kehadiran suatu produk, juga mem-
perlihatkan citra perusahaan kepada
konsumen. Tanpa iklan, para konsumen
yang berada jauh dari pusat-pusat
produksi tidak akan memperoleh
informasi mengenai barang yang
dibutuhkannya. Jadi iklan dapat
menambah nilai produk dengan mem-
berikan informasi kepada konsumen.

Dalam upaya memasarkan produk,
perusahaan perlu menjalin komunikasi
yang baik dengan konsumen dan peran-
tara melalui komunikasi pemasaran.
Menurut Nickles (Dharmmesta, 1990),
komunikasi pemasaran merupakan
kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh
pembeli dan penjual yang sangat mem-
bantu dalam pengambilan keputusan di
bidang pemasaran, serta mengarahkan
pertukaran agar lebih memuaskan
dengan cara menyadarkan semua pihak
untuk berbuat lebih baik.

Definisi ini menyatakan bahwa
komunikasi pemasaran merupakan
pertukaran informasi dua arah antara
pihak-pihak atau lembaga-lembaga
yang terlibat dalam pemasaran. Pihak-
pihak yang terlibat akan mendengarkan,
beraksi dan berbicara sehingga tercipta
hubungan pertukaran yang memuaskan.
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Seorang pemasar
suatu produk harus
memahami bagaimana
komunikasi itu berlang-
sung. Secara umum,
suatu model komunikasi
pemasaran akan men-
jawab beberapa hal
yang meliputi siapa
pengirimnya, apa yang
akan dikatakan (dikirim-
kan), saluran komuni-
kasi atau media  apa
yang akan digunakan,
ditujukan untuk siapa
dan apa akibat yang
akan ditimbulkannya.

Dalam proses
komunikasi, kewajiban
seorang pengirim
(komunikator) adalah
berusaha agar pesan-
pesannya dapat di-
terima oleh penerima
sesuai dengan kehen-
dak pengirim.  Model
proses komunikasi
dapat memberi gam-
baran kepada pemasar
bagaimana mempe-
ngaruhi atau mengubah
sikap konsumen melalui disain,
implementasi dan komunikasi yang
bersifat persuasif.

HIPOTESIS
Berdasarkan rumusan masalah

maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:
1. Ada pengaruh antara variabel F

(pesan iklan) dan B (pengenalan
merek) secara langsung

2. Ada pengaruh antara variabel F
(pesan iklan) dan C (keyakinan
konsumen) secara langsung

3. Ada pengaruh antara variabel F
(pesan iklan) dan A (sikap konsumen)
secara langsung

4. Ada pengaruh antara variabel B
(pengenalan merek) dan C (keyakin-
an konsumen) secara langsung

5. Ada pengaruh antara variabel B
(pengenalan merek) dan A (sikap
konsumen) secara langsung

6. Ada pengaruh antara variabel C
(keyakinan konsumen) dan I (niat
beli) secara langsung

7. Ada pengaruh antara variabel A
(sikap konsumen) dan I (niat beli)
secara langsung

8. Ada pengaruh antara variabel F
(pesan iklan) dan I (niat beli) melalui
C (keyakinan konsumen) sebagai
variabel antara

9. Ada pengaruh antara variabel F (pesan
iklan) dan I (niat beli) melalui A (sikap
konsumen) sebagai variabel antara

10. Ada pengaruh antara variabel F
(pesan iklan) dan C (keyakinan
konsumen) melalui B (pengenalan
merek) sebagai variabel antara

11. Ada pengaruh antara variabel F
(pesan iklan) dan A (sikap konsumen)
melalui B (pengenalan merek)
sebagai variabel antara

METODOLOGI  PENELITIAN

1.  Identifikasi Variabel Penelitian
• Pengaruh pesan iklan (F)

terhadap pengenalan merek (B),
dimana F sebagai variabel

independen dan B sebagai
variabel dependen.

• Pengaruh pesan iklan (F) ter-
hadap keyakinan konsumen(C ),
dimana F sebagai variabel
independen dan C sebagai
variabel dependen.

• Pengaruh pesan iklan (F)
terhadap sikap konsumen (A)
dimana F sebagai variabel
independen dan A sebagai
variabel dependen.

• Pengaruh pengenalan merek (B)
terhadap keyakinan kon-
sumen(C ), dimana B sebagai
variabel independen dan C
sebagai variabel dependen.

• Pengaruh pengenalan merek
terhadap sikap konsumen (A)
dimana B sebagai variabel
independen dan A sebagai
variabel dependen.

• Pengaruh keyakinan konsumen
(C) terhadap niat beli (I), dimana
C sebagai variabel independen
dan I sebagai variabel dependen.

• Pengaruh sikap konsumen (A)
terhadap niat beli (I), dimana A
sebagai variabel independen
dan I sebagai variabel dependen.

• Pengaruh pesan iklan (F) ter-
hadap niat beli (I) melalui sikap
konsumen (A), dimana F sebagai
variabel independen dan I
sebagai variabel dependen,
sedangkan A sebagai variabel
antara.

• Pengaruh pesan iklan (F)
terhadap keyakinan konsumen
(C) melalui pengenalan merek
(B), dimana F sebagai variabel
independen dan C sebagai
variabel dependen, sedangkan
B sebagai variabel antara.

• Pengaruh pesan iklan (F)
terhadap sikap konsumen (A)
melalui pengenalan merek (B),
dimana F sebagai variabel
independen dan A sebagai
variabel dependen, sedangkan
B sebagai variabel antara.

2. Metode Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel dalam peneliti-
an ini menggunakan metode
purposive sampling. Penyebaran
kuesioner diberikan kepada para

TABEL 2.
HASIL UJI VALIDITAS DAN REALIABILITAS PRODUK RINSO

Uji Validitas Uji Realiablitas
Keterangan

Rxy Rbt Tafsir Att Tafsir

Variabel Pesan Iklan (F) 0,570-0,746 0,454-0,667 valid 0,857 Andal

Variabel Pengenalan Merek (B) 0,620-0,751 0,524-0,681 valid 0,883 Andal

Var. Keyakinan Konsumen © 0,665-0,807 0,571-0,749 Valid 0,905 Andal

Var. Sikap Konsumen (A) 0,724-0824 0,654-0779 Valid 0,920 Andal

Variabel Niat Beli (I) 0,555-0,710 0,422-0,608 Valid 0,842 Andal

TABEL 3
HASIL UJI VALIDITAS DAN REALIABILITAS PRODUK SOKLIN

Uji Validitas Uji Realiablitas
Keterangan

Rxy Rbt Tafsir Att Tafsir

Variabel Pesan Iklan (F) 0,651-0,720 0,550-0,645 valid 0,877 Andal

Variabel Pengenalan Merek (B) 0,596-0,761 0,497-0,679 valid 0,894 Andal

Var. Keyakinan Konsumen © 0,648-0,832 0,562-0,782 Valid 0,916 Andal

Var. Sikap Konsumen (A) 0,685-0,844 0,607-0,799 Valid 0,929 Andal

Variabel Niat Beli (I) 0,640-0,746 0,548-0,699 Valid 0,884 Andal

TABEL 4
HASIL UJI VALIDITAS DAN REALIABILITAS PRODUK ATTACK

Uji Validitas Uji Realiablitas
Keterangan

Rxy Rbt Tafsir Att Tafsir

Variabel Pesan Iklan (F) 0,584-0,731 0,458-0,647 valid 0,841 Andal

Variabel Pengenalan Merek (B) 0,604-0,741 0,480-0661 valid 0,861 Andal

Var. Keyakinan Konsumen © 0,641-0,810 0,554-0,754 Valid 0,903 Andal

Var. Sikap Konsumen (A) 0,689-0,824 0,612-0,771 Valid 0,917 Andal

Variabel Niat Beli (I) 0,588-0,780 0,488-0,709 Valid 0,870 Andal
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pemirsa televisi, jenis kelamin
perempuan, pendidikan minimal
SMTA dan bertempat tinggal di
Yogyakarta. Sampel yang akan
digunakan sebanyak 200 responden
pemirsa televisi.

3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Pada taraf signifikansi 0,05 dan p <
0,005 akan terlihat koefisien r

 xy
 dan

r 
bt
  yang menunjukkan variabel-

variabel yang diteliti. Sedangkan
untuk menguji reliabilitas dapat
dilihat dari perolehan koefisien r 

tt
 .

Untuk lebih detail hasil uji validitas
dan reliabilitas tiap produk dapat
dilihat pada Tabel 2

ANALISIS DATA
Untuk menguji hipotesis digunakan

regresi linier sederhana yaitu untuk
melihat hubungan antara satu variabel
dengan variabel lainnya. Sedangkan
untuk mengukur seberapa besar
pengaruh variabel tersebut maka
digunakan korelasi. Tahap pertama akan
disajikan pengaruh antar variabel secara
langsung, dilanjutkan dengan pengujian
pengaruh antar variabel melalui variabel
antara. Pembahasan analisis per produk
akan disajikan pada Tabel 8.

KRITIK TERHADAP MODEL
Setelah dilakukan analisis terhadap

model Consumer Decision Model (CDM)
ini, terbukti tidak ada kesesuaian antara
model CDM  dengan hasil riset untuk
produk Rinso, Soklin dan Attack yang
kami teliti atau dengan kata lain model
CDM ini tidak dapat diterapkan secara
utuh untuk produk sabun deterjen bubuk
pada penelitian ini.

KETERBATASAN PENELITIAN
Penelitian ini memiliki keterbatasan-

keterbatasan, baik yang telah diketahui
sebelumnya maupun yang tidak terduga.
Sehingga hasil penelitian yang dicapai
dapat saja belum menunjukkan hasil
maksimal. Oleh sebab itu, peneliti ber-
harap untuk penelitian selanjutnya dapat
mengeliminir segala keterbatasan,
sehingga dapat dicapai hasil yang
memuaskan. Adapun beberapa keter-
batasan dalam penelitian ini adalah:
a. Jumlah responden penelitian cukup

kecil, yaitu 200 responden sehingga

TABEL 5.
PENGARUH ANTAR VARIABEL SECARA LANGSUNG PRODUK RINSO

Keterangan
Persamaan

Regresi
Koefisien
Regresi

Konstan
ta

Koefisien
Korelasi

Tafsir

Pengaruh  antara variabel
pesan iklan (F) dan
pengenalan merek (B) secara
langsung

B = 2,7196
+ 0,9179 F

0,9179 2,7196 0,8278 H
O
 di tolak artinya var iabel

pesan iklan mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap pengenalan merek

Pengaruh  antara variabel
pesan iklan (F) dan keyakinan
konsumen ( C) secara
langsung

C=  1,7855
+ 0,9686 F

0,9686 0,7855 0,7777 HO di tolak artinya var iabel
pesan iklan mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap keyakinan konsumen

Pengaruh  antara variabel
pesan iklan (F) dan sikap
konsumen (A) secara
langsung

A = 1,4474
+ 0,9353 F

0,9353 1,4474 0,7233 H
O
 di tolak artinya var iabel

pesan iklan mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap sikap konsumen

Pengaruh  antara variabel
pengenalan merek (B) dan
keyakinan konsumen ( C)
secara langsung

C = 2,4154
- 0,9075 B

0,9075 2,4154 0,8079 H
O
 di tolak artinya var iabel

pengenalan merek mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap keyakinan konsumen

Pengaruh  antara variabel
pengenalan merek (B) dan
sikap konsumen (A)  secara
langsung

A = 3,0886
+ 0,8326 B

0,8326 3,0886 0,7140 H
O
 di tolak artinya var iabel

pengenalan merek
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap sikap
konsumen

Pengaruh  antara variabel
keyakinan konsumen (C ) dan
niat beli (I)  secara langsung

I =  10,3278
+ 0,6309 C

0,6309 10,3278 0,7306 H
O
 di tolak artinya var iabel

keyakinan konsumen mem-
punyai pengaruh yang sig-
nifikan terhadap niat beli

Pengaruh  antara variabel
sikap konsumen (A) dan niat
beli (I)  secara langsung

I =  13,7968
+ 0,5092 A

0,5092 13,7968 0,6122 HO di tolak artinya var iabel
sikap konsumen mmpunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap niat beli

TABEL 6.
PENGARUH ANTAR VARIABEL SECARA LANGSUNG PRODUK SOKLIN

Keterangan Persamaan
Regresi

Koefisien
Regresi

Konstan
ta

Koefisien
Korelasi Tafsir

Pengaruh  antara variabel
pesan iklan (F) dan
pengenalan merek (B) secara
langsung

B = 3,2970
+ 0,8735 F

0,8735 3,2970 0,8159 HO di tolak artinya var iabel
pesan iklan mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap pengenalan merek

Pengaruh  antara variabel
pesan iklan (F) dan keyakinan
konsumen ( C) secara
langsung

C=  3,8877
+ 0,8683 F

0,8683 0,8877 0,7185 HO di tolak artinya var iabel
pesan iklan mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap keyakinan konsumen

Pengaruh  antara variabel
pesan iklan (F) dan sikap
konsumen (A) secara
langsung

A = 3,1029
+ 0,8488 F

0,8488 3,1029 0,6666 HO di tolak artinya var iabel
pesan iklan mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap sikap konsumen

Pengaruh  antara variabel
pengenalan merek (B) dan
keyakinan konsumen ( C)
secara langsung

C = 2,1488
- 0,9292 B

0,9292 2,1488 0,8231 HO di tolak artinya var iabel
pengenalan merek mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap keyakinan konsumen

Pengaruh  antara variabel
pengenalan merek (B) dan
sikap konsumen (A)  secara
langsung

A = 2,2932
+ 0,8708 B

0,8708 2,2932 0,7321 HO di tolak artinya var iabel
pengenalan merek
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap sikap
konsumen

Pengaruh  antara variabel
keyakinan konsumen (C ) dan
niat beli (I)  secara langsung

I = 8,9913
+ 6692 C

0,6692 8,9913 0,7299 HO di tolak artinya var iabel
keyakinan konsumen mem-
punyai pengaruh yang sig-
nifikan terhadap niat beli

Pengaruh  antara variabel
sikap konsumen (A) dan niat
beli (I)  secara langsung

I = 12,9836
+ 0,4314 A

0,5314 12,9836 0,6107 HO di tolak artinya var iabel
sikap konsumen mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap niat beli
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data yang diperoleh belum meng-
gambarkan kondisi pasar secara
luas. Dengan menggunakan
responden dalam jumlah besar
akan diperoleh gambaran kondisi
pasar yang lebih nyata dan berarti
bagi perusahaan.

b. Informasi yang  diberikan respon-
den melalui kuesioner dimungkin-
kan adanya bias dan tidak
menunjukkan kondisi responden
sebenarnya. Hal ini terjadi karena
tidak semua responden mendapat-
kan penjelasan secara mendetail
dari peneliti tentang setiap butir per-
tanyaan dalam kuesioner sehingga
kemampuan mereka dalam
memahami kuesioner tidak sama,
meskipun kuesioner tersebut telah
diuji validitas dan reliabilitasnya.

c. Wilayah penelitian yang sempit (DI
Yogyakarta) belum dapat meng-
gambarkan efektifitas iklan sabun
deterjen bubuk (rinso, soklin dan
attack) terhadap niat beli secara
umum, karena produk ini merupa-
kan produk yang dikonsumsi
masyarakat luas. Sehingga   perlu
dilakukan penelitian efektifitas iklan
untuk produk ini di semua wilayah.

d. Jumlah produk yang diteliti cukup
kecil (3 jenis produk), sehingga
belum bisa menggambarkan efek-
tifitas iklan untuk semua jenis sabun
deterjen. Untuk itu perlu dilakukan
penelitian yang sama untuk produk
sabun deterjen yang lainnya.

e. Penelitian ini hanya melihat
efektifitas pesan iklan sampai
dengan niat beli, tidak sampai pada
tindakan  pembelian nyata.

f. Media promosi yang dipilih dalam
penelitian ini hanya media televisi.

KESIMPULAN :
Berdasarkan hasil analisis data

tentang efektifitas iklan sabun deterjen
bubuk Rinso, Soklin dan Attack terhadap
niat beli konsumen, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
• Variabel pesan iklan mempunyai

pengaruh signifikan terhadap
pengenalan merek

• Variabel pesan iklan mempunyai
pengaruh signifikan terhadap
keyakinan konsumen

TABEL 7.
PENGARUH ANTAR VARIABEL SECARA LANGSUNG PRODUK ATTACK

Keterangan Persamaan
Regresi

Koefisien
Regresi

Konstan
ta

Koefisien
Korelasi

Tafsir

Pengaruh  antara variabel
pesan iklan (F) dan
pengenalan merek (B) secara
langsung

B = 6,3533
+ 0,7520 F

0,7520 6,3533 0,7684 HO di tolak artinya var iabel
pesan iklan mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap pengenalan merek

Pengaruh  antara variabel
pesan iklan (F) dan keyakinan
konsumen ( C) secara
langsung

C=  8,2534
+ 0,7010 F

0,7010 8,2534 0,6369 HO di tolak artinya var iabel
pesan iklan mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap keyakinan konsumen

Pengaruh  antara variabel
pesan iklan (F) dan sikap
konsumen (A) secara
langsung

A = 1,7715
+ 0,7139 F

0,7139 6,7715 0,5997 HO di tolak artinya var iabel
pesan iklan mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap sikap konsumen

Pengaruh  antara variabel
pengenalan merek (B) dan
keyakinan konsumen ( C)
secara langsung

C = 3,2104
- 0,8953 B

0,8953 3,2104 0,7962 HO di tolak artinya var iabel
pengenalan merek mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap keyakinan konsumen

Pengaruh  antara variabel
pengenalan merek (B) dan
sikap konsumen (A)  secara
langsung

A = 2,8345
+ 0,8618 B

0,8618 2,8345 0,7084 HO di tolak artinya var iabel
pengenalan merek
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap sikap
konsumen

Pengaruh  antara variabel
keyakinan konsumen (C ) dan
niat beli (I)  secara langsung

I = 9,1178
+ 0,6616 C

0,6616 0,1178 0,6870 HO di tolak artinya var iabel
keyakinan konsumen mem-
punyai pengaruh yang sig-
nifikan terhadap niat beli

Pengaruh  antara variabel
sikap konsumen (A) dan niat
beli (I)  secara langsung

I = 12,3547
+ 0,5569 A

0,5569 12,3547 0,6255 HO di tolak artinya var iabel
sikap konsumen mmpunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap niat beli

TABEL 8.
PENGARUH ANTAR VARIABEL MELALUI VARIABEL ANTARA PRODUK

RINSO, SOKLIN, ATTACK

Koefisien Determinasi Berganda (R2)
Keterangan

Rinso Soklin Attack
Tafsir

Pengaruh antara variabel pesan iklan
(F) dan niat beli (I) melalui keyakinan
konumen ( C) sebagai variabel antara

R2
FI  = 0,7235

R2
FC = 0,5163

R2
CI  = 0,5327

R2
FI  = 0,7235

R2
FC = 0,5163

R2
CI  = 0,5327

R2
FI  = 0,6941

R2
FC = 0,4057

R2
CI  = 0,4719

Variabel pesan iklan dapat berpengaruh
langsung terhadap niat beli tanpa
melalui variabel keyakinan konsumen,
dengan kata lain H0 diterima artinya

keyakinan konsumen bukan sebagai
variabel antara

Pengaruh antara variabel pesan iklan
(F) dan niat beli (I) melalui sikap
konsumen (A)  sebagai variabel antara

R2
FI  = 0,6564

R2
FA  =  0,5232

R2
AI  = 0,3747

R2
FI  = 0,7235

R2
FA  =  0,4444

R2
AI  = 0,3747

R2
FI  = 0,6941

R2
FA  =  0,3596

R2
AI  = 0,3913

Variabel pesan iklan dapat berpengaruh
langsung terhadap niat beli tanpa
melalui variabel sikap konsumen,

dengan kata lain H0 diterima artinya
sikap konsumen bukan sebagai variabel
antara

Pengaruh antara variabel pesan iklan
(F) dan keyakinan konsumen (C )
melalui pengenalan merek (B) sebagai

variabel antara

R2
FC = 0,6048

R2
FB = 0,6852

R2
BC
 = 0,6527

R2
FC = 0,5163

R2
FB = 0,6657

R2
BC
 = 0,6776

R2
FC = 0,4057

R2
FB = 0,5904

R2
BC
 = 0,6339

Variabel pengenalan merek memperkuat
pengaruh antara variabel pesan iklan
dan  keyakinan konsumen, dengan kata

lain H0 ditolak artinya pengenalan
merek  sebagai variabel antara

Pengaruh antara variabel pesan iklan

(F) dan sikap konsumen (A) melalui
pengenalan merek (B) sebagai variabel
antara

R2
FA = 0,5232

R2
FB = 0,6852

R2
BA = 0,5098

R2
FA = 0,4444

R2
FB = 0,6657

R2
BA = 0,5360

R2
FA = 0,3596

R2
FB = 0,5904

R2
BA = 0,5360

Variabel pengenalan merek memperkuat

pengaruh antara variabel pesan iklan
dan sikap konsumen , dengan kata lain
H0 ditolak artinya pengenalan merek
sebagai variabel antara
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• Variabel pesan iklan mempunyai
pengaruh signifikan terhadap sikap
konsumen

• Variabel pengenalan merek mem-
punyai pengaruh signifikan
terhadap keyakinan konsumen

• Variabel pengenalan merek
mempunyai pengaruh signifikan
terhadap sikap konsumen

• Variabel keyakinan konsumen
mempunyai pengaruh signifikan
terhadap niat beli

• Variabel sikap konsumen mem-
punyai pengaruh signifikan
terhadap niat beli

• Variabel pesan iklan dapat
berpengaruh langsung terhadap
niat beli tanpa melalui keyakinan
konsumen,  kayakinan konsumen
(C )  bukan sebagai variabel antara

• Variabel pesan iklan dapat
berpengaruh langsung terhadap
niat beli tanpa melalui sikap
konsumen, sikap konsumen (A)
bukan sebagai variabel antara

• Variabel pengenalan merek
memperkuat pengaruh antara
variabel pesan iklan dan keyakinan
konsumen, pengenalan merek (B)
sebagai variabel antara

• Variabel pengenalan merek
memperkuat pengaruh antara
variabel pesan iklan dan sikap
konsumen, pengenalan merek (B)
sebagai variabel antara.

Dari hasil analisis terlihat bahwa
terjadi pengaruh yang signifikan pada
variabel yang berhubungan langsung,
seperti terlihat pada Gambar 2.

Pada gambar tersebut terlihat
bahwa :

F ——————> B
F ——————> C
F ——————> A
B ——————> C
B ——————> A
C ——————> I
A ——————> I

Sedangkan variabel yang tidak
berhubungan langsung terdapat dua
alternatif, yaitu adanya variabel antara
dan bukan variabel antara, seperti
terlihat pada gambar 2.

F – C – I, dimana C bukan variabel
antara

F – A – I, dimana A bukan variabel
antara

F – B – C, dimana B merupakan
variabel antara

F – B – A, dimana B merupakan
variabel antara

Jadi, variabel pengenalan merek
dapat memperkuat pengaruh antara
pesan iklan terhadap sikap konsumen
dan keyakinan konsumen, sedangkan
tanpa melalui variabel keyakinan
konsumen dan sikap konsumen
variabel pesan iklan mempunyai
pengaruh langsung terhadap niat beli.

Secara umum dapat ditarik
kesimpulan bahwa untuk produk Rinso,
Soklin dan Attack efektitifitas pesan iklan
dengan menggunakan konsep CDM
akan menjadi efektif jika melalui variabel
pengenalan merek  dan sebaliknya tidak

efektif jika melalui
variabel keyakinan
konsumen dan sikap
konsumen. Karena
tanpa melalui kedua
variabel tersebut yaitu
pesan iklan dan niat beli
dapat berpengaruh
secara langsung
dengan efektif. Dengan
demikian konsep CDM
tidak dapat diterapkan
sepenuhnya baik untuk
Rinso, Soklin maupun
Attack.

SARAN :
Berdasarkan kesimpulan  diatas,

dapat disarankan sebagai berikut:
a. Perlu dilakukan tinjauan ulang pada

konsep CDM untuk produk sabun

deterjen bubuk, karena dengan
melalui variabel keyakinan
konsumen dan sikap konsumen,
pesan iklan menjadi tidak efektif.

b. Disarankan kepada produsen
sabun deterjen bubuk Rinso, Soklin
dan Attack agar menciptakan iklan
yang lebih membangun kesadaran
merek, agar daya ingat pemirsa
tentang produk tersebut dapat
terpelihara.

c. Perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut untuk mengkaji agar konsep
CDM dapat diterapkan untuk semua
produk. U
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