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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi/ Situs Penelitian 

1. Sejarah Singkat Perkembangan Youtube 

YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi 

video) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, 

dan berbagi klip video secara gratis. Didirikan pada bulan februari 

2005 oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve 

Chen dan Jawed Karim. Umumnya video-video di YouTube adalah 

video klip film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri 

(Tjanatjantia. Widika, 2013). YouTube berawal sebagai sebuah 

perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai $11,5 

juta dari Sequoia Capital antara November 2005 dan April 2006. 

Kantor pertama YouTube terletak di atas sebuah pizzeria dan restoran 

Jepang di San Mateo, California. Nama domain www.youtube.com 

aktif pada 14 Februari 2005 dan situs ini dikembangkan pada bulan-

bulan berikutnya.  

Pertumbuhan situs ini meroket dan pada bulan Juli 2006, 

perusahaan ini mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video 

diunggah setiap harinya dan situs ini menerima 100 juta kunjungan 

video per hari. Menurut data yang dikumpulkan perusahaan riset pasar 

comScore, YouTube adalah penyedia video daring utama di Amerika 
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Serikat dengan pangsa pasar 43 persen dan lebih dari 14 miliar video 

ditonton pada bulan Mei 2010. Saat ini Youtube menjadi situs online 

Video provider paling dominan di Amerika serikat, bahkan dunia, 

dengan menguasai 43% pasar. Diperkirakan 20 Jam durasi video di 

upload ke Youtube setiap menitnya dengan 6 miliar views per hari.  

Youtube kini telah menjadi berbagai macam kebutuhan dari 

penggunanya, fitur yang ditawarkan dengan kemajuan teknologi 

Youtube saat ini sangat membantu dari berbagai aspek kebutuhan yang 

dibutuhkan sang pengguna. Memiliki lebih dari satu miliar pengguna, 

hampir sepertiga dari semua pengguna internet dan setiap hari orang 

menonton ratusan juta jam video di YouTube dan menghasilkan 

miliaran kali penayangan. YouTube secara keseluruhan, telah 

menjangkau lebih banyak pemirsa yang berusia 18-34 dan 18-49 tahun 

daripada jaringan kabel mana pun di dunia. Jumlah jam yang 

diluangkan orangorang untuk menonton video di YouTube naik 60% 

per tahunnya, dan merupakan pertumbuhan terpesat yang pernah 

dilihat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Jumlah orang yang 

menonton YouTube per hari naik sebesar 40% per tahun sejak Maret 

2014. Jumlah pengguna yang mengunjungi YouTube dan memulainya 

dari beranda YouTube, naik lebih dari 3 kali lipat per tahun (Faiqah: 

2016). 

 Alexa menempatkan YouTube sebagai situs ketiga yang 

paling banyak dikunjungi di Internet, setelah Google dan Facebook. 
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Pada bulan Oktober 2006, Google Inc. mengumumkan bahwa mereka 

telah membeli YouTube dengan nilai $1,65 miliar dalam bentuk 

saham.  

YouTube merupakan layanan untuk berbagi video di internet 

(Kindarto, 2010) dan merupakan website ketiga terpopuler di dunia 

dan keempat terpopuler di Indonesia (Alexa, 2016). Konsumen 

biasanya senang menggunakan YouTube untuk menghabiskan waktu 

luang mereka. Terdapat satu miliar lebih pengguna yang mendaftar dan 

menggunakan YouTube (YouTube Statistics, 2017). YouTube 

menyediakan sebuah jasa untuk memasang iklan di website mereka, 

baik pada halaman maupun pada video yang diunggah oleh pengguna 

YouTube. Fitur ini diperkuat oleh Google Adwords, selaku perusahaan 

yang memiliki YouTube (YouTube Help, 2016).  

Terdapat beberapa format yang disediakan oleh YouTube 

terkait dengan preferensi masing – masing pemasang iklan. Display 

ads memasangkan iklan dari sebuah produk di samping kanan video, 

overlay ads diletakkan dalam video yang berupa banner kecil, 

skippable video ads merupakan iklan yang diputar sebelum memulai 

video dan dapat di skip atau tidak ditonton tergantung keinginan 

pengguna YouTube, non-skippable video ads dan long non-skippable 

video ads iklan tidak dapat diskip dan berdurasi antara 15 – 30 detik, 

dan terakhir adalah sponsored cards iklan disesuaikan dengan video 
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yang telah ditonton oleh konsumen dari segi produk yang terdapat 

dalam video tersebut. 

Ada beberapa fitur beriklan dalam YouTube, yaitu non-

skippable ads dipandang mengganggu pengguna YouTube ketika ingin 

menyaksikan sebuah video karena iklan harus disaksikan hingga 

selesai jika ingin menonton sebuah video (YouTube Help, 2017). 

Untuk mengatasi hal tersebut, diciptakan addblock yang khusus 

digunakan untuk menghapus iklan sehingga pengguna YouTube dapat 

menghapus seluruh iklan yang terdapat dalam YouTube. Selain 

adblock, YouTube juga memberikan fitur skip agar saat menonton 

sebuah video, pengguna YouTube tidak perlu menonton iklan yang 

ditayangkan pada video tersebut. Mereka ingin menghindari iklan yang 

mengganggu waktu dan kenyamanan mereka saat menggunakan 

YouTube. 

2. Akun Youtube ESPRECIELO ID 

Melihat kondisi industri periklanan digital yang sedang 

berkembang, ESPRECIELO Internasional mulai mencoba beriklan 

dalam berbagai media, salah satu media yang digunakan adalah digital 

advertising melalui YouTube. Akun ESPRECIELO ID adalah akun 

resmi yang dimiliki oleh ESPRECIELO Internasional sejak 28 Juni 

2015. Posting konten pertama pada akun ini diunggah pada September 

2015. Sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017 akun ini telah 

mengunggah sebanyak 37 video dan memiliki  20.747 subscriber 
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dengan total penayangan video sebanyak 6.680.026 kali 

(Youtube.com: 2017).  

Gambar 4.1. Jumlah subscriber dan total views video di akun 

ESPRECIELO ID 

 

Konten yang diunggah pada akun ESPRECIELO ID berisi 

tentang perjalanan perusahaan membangun branding produknya 

dengan video iklan baik dalam bentuk story trailer maupun short 

movie. Berbagai brand yang dimiliki oleh ESPRECIELO International, 

salah satu brand yang diiklankan dalam YouTube adalah produk 

Allure Matcha Latte atau teh hijau yang dipadukan dengan susu dalam 

bentuk kemasan botolan siap saji. 

Allure Matcha Latte diiklankan di Youtube dalam bentuk short 

movie dengan judul ” ALLURE Matcha Latte Story : A Short Movie of 

Glenn Alinskie & Chelsea Olivia”. Video iklan ini menceritakan 

tentang Hari dan Airi dua orang penulis yang bertemu di sebuah cafe 
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di Korea secara kebetulan. Hari adalah seorang penulis novel fiksi 

dengan kepribadian tertutup dengan kebiasaannya meminum matcha 

(teh hijau) di cafe tersebut, sedangkan Airi perempuan dengan karakter 

berkebalikan dengan Hari, dia seorang penulis blog yang periang 

dengan kepribadian ekstrovet. Di cafe ini Airi biasanya menghabiskan 

waktu bersama teman-temannya untuk bercerita dan bercanda, 

sedangkan Hari menghabiskan waktunya untuk menulis. Pada mulanya 

Hari merasa terganggu dengan kebiasaan Airi yang bercerita dan 

tertawa dengan suara keras, hal itu membuat Hari tidak dapat 

berkonsentrasi dengan mudah. Suatu ketika ketika ketika Airi sedang 

menunggu teman-temannya datang, Airi memberanikan diri untuk 

menghampiri Hari yang tengah sibuk menulis, namun Hari merasa 

terganggu lantas pergi meninggalkan Airi. Keesokan harinya Airi 

memberanikan diri meminta maaf dan memperkenalkan diri secara 

baik. Sejak saat itu mereka mulai akrab, karena Airi membantu 

menyempurnakan tulisan Hari. Suatu hari untuk memperoleh inspirasi 

tulisan fiksi Hari, Airi memesan minuman dengan emnggabungkan 

kedua rasa (matcha dengan latte) menjadi satu agar seimbang seperti 

sepasang pemuda dengan perbedaan karakter dalam cerita fiksi Hari. 

Dari kisah mereka inilah prusahaan ingin menyampaikan nilai 

dari produk Allure Matcha Latte bahwa kesempurnaan tercipta dari 

dua hal yang saling bertentangan (matcha yang pahit dengan latte yang 

manis), dengan take line utamanya berbunyi “ A Simple Happiness”.  



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Jumlah views short movie Allure Matcha Latte di 

Youtube 

B. Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Respoden 

merupkan Netizen aktif berkebangsaan Indonesia berusia ≥ 17 tahun yang 

telah menonton video iklan dalam bentuk short movie dengan judul “ 

ALLURE Matcha Latte Story: A Short Movie of Glenn Alinskie & 

Chelsea Olivia”, karena diasumsikan pengguna akun tersebut sudah 

melihat dan memahami isi cerita dari iklan tersebut. 

1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan  hasil  penyebaran  angket yang  dilakukan  kepada  

netizen aktif yang memiliki akun email maka  karakteristik  responden  

berdasarkan  jenis kelamin ditunjukkan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Responden (Orang) Persentase(%) 
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1. Laki-laki 45 45% 

2. Perempuan 55 55% 

Total 100 100% 

Sumber : Lampiran 3 

Tabel 4.1 menunjukkan  bahwa  dari  100  orang  netizen aktif  

yang telah melihat short movie produk Allure dan telah  menjadi  

responden  dalam  penelitian  ini, diperoleh hasil  bahwa  45  orang  (45%) 

responden  berjenis kelamin laki-laki dan 55 orang  (5%)  responden  

berjenis  kelamin  perempuan.  Berdasarkan  hasil penelitian  tersebut  

dapat  diketahui  bahwa  sebagian  besarresponden  berjenis kelamin 

perempuan. 

2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Hasil  dari  penyebaran  angket  yang  berkaitan  dengan  usia 

responden  netizen aktif yang telah melihat video short movie dengan judul 

“ALLURE Matcha Latte Story: A Short Movie of Glenn Alinskie & 

Chelsea Olivia” ditunjukkan pada tabel 4.2. Untuk  menentukan  kelas  

interval  dihitung  dengan  menggunakan  rumus Strunges: 

 

 

 

Keterangan : 

K    : Jumlah Kelas Interval 

N     : Jumlah Data Observasi  

Log  : Logaritma 

K  = 1+3,3 log 100 

    = 7,6 dibulatkan menjadi 8 Kelas 

 

 

 

Menentukkan panjang interval : 
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C   = 
     

 
 

C  = 2,25 dibulatkan menjadi 2 

Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

No Umur 
Jumlah 

Responden(Orang) 
Persentase (%) 

1. 18 – 20 Tahun      4 4% 

2. 21 – 23 Tahun 43 43% 

3. 24 – 26 Tahun   43 43% 

4. 27 – 29 Tahun 9 9% 

5. 30 – 32 Tahun     1 1% 

Total 100 100% 

Sumber : Lampiran 3 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden dalam 

penelitian ini yang telah menyaksikan video short movie dengan judul “ 

ALLURE Matcha Latte Story: A Short Movie of Glenn Alinskie & Chelsea 

Olivia”, diperoleh hasil bahwa 4 orang (4%) responden berumur 18 tahun 

sampai dengan 20 tahun, 43 orang (43%) berumur 21 tahun sampai dengan 

23 tahun. 43 orang (43%) berumur diantara lebih dari 24 tahun sampai 

dengan 26 tahun, 9 orang (9%) berumur lebih dari 26 tahun sampai dengan 

29 tahun, 1 orang (1%) berumur lebih dari 30 tahun sampai dengan 32 

Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden  berumur 21 tahun sampai dengan 26 tahun. 

 

 

3. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
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Hasil  dari  penyebaran  angket  yang  berkaitan  dengan pekerjaan 

responden  netizen aktif yang telah melihat video short movie dengan judul 

“ALLURE Matcha Latte Story: A Short Movie of Glenn Alinskie & 

Chelsea Olivia” ditunjukkan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan/Status 

No Pekerjaan Jumlah responden (Orang)  Persentase (%) 

1. PNS     7     7 

2. TNI/POLRI     2     2 

3. DOKTER     5     5 

4. PERAWAT     1     1 

5. SWASTA   44   44 

6. WIRASWASTA   13   13 

7. MAHASISWA   25   25 

8. SATPAM     1     1 

9. LAINNYA     2     2 

TOTAL 100 100 

Sumber: Lampiran 3 

Tabel 4.3 menunjukkan dari  netizen aktif yang telah melihat video 

short movie dengan judul “ALLURE Matcha Latte Story: A Short Movie of 

Glenn Alinskie & Chelsea Olivia” yang menjadi responden penelitian ini, 

diperoleh hasil bahwa 7 orang (7%) bekerja sebagai pegawai negri, 2 orang 

(2%) bekerja sebagai TNI/POLRI, 5 orang (5%) bekerja sebagai dokter, 1 

orang (1%) sebagai perawat, 44 orang (44%) bekerja sebagai pegawai swasta, 

13 orang (13%) bekerja dibidang wirausaha, 1 orang (1%) bekerja sebagai 

satpam, dan 2 orang (2%) tidak menyebutkan pekerjaan/profesinya. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa sebagian 

besar responden berprofesi sebagai pegawai swasta. 

4. Distribusi Responden Berdasarkan Rata-rata Pendapatan dalam 1 

Bulan 
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Hasil  dari  penyebaran  angket  yang  berkaitan  dengan penghasilan 

responden  netizen aktif yang telah melihat video short movie dengan judul 

“ALLURE Matcha Latte Story: A Short Movie of Glenn Alinskie & 

Chelsea Olivia” ditunjukkan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan 

No Pendapatan (Rp) Jumlah responden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. 500.000-1.500.000   19   19 

2. >1.500.000-2.500.000   33   33 

3. >2.500.000-3.500.000   36   36 

4. >3.500.000-4.500.000   12   12 

Total 100 100 

Sumber: Lampiran 3 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 100 netizen aktif yang telah melihat 

video short movie dengan judul “ALLURE Matcha Latte Story: A Short 

Movie of Glenn Alinskie & Chelsea Olivia” yang menjadi responden 

penelitian ini, diperoleh hasil bahwa 19 orang (19%) berpenghasilan diantara 

Rp 500.000- Rp 1.500.000, 33 orang (33%) berpenghasilan diantara lebih dari 

Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 2.500.000, 36 orang (36%) berpenghasilan 

diantara lebih dari Rp 2.500.000 sampai dengan Rp 3.500.000, dan sebanyak 

12 orang (12%) berpenghasilan lebihh dari Rp 3.500.000 sampai dengan Rp 

4.500.000 perbulan. Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  dapat  diketahui  

bahwa sebagian besar responden memiliki rata-rata penghasilan diantara Rp 

2.500.000 sampai dengan Rp 3.500.000 dalam sebulan. 

C. Analisis Deskriptif Variabel yang Diteliti 
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Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  mengetahui  gambaran  

karakteristik data, menyusun dan menyajikan data penelitian dalam bentuk  

tabel distribusi frekuensi yang diperoleh dari hasil penyebaran angket. 

Melalui tabel distribusi dapat  diketahui  frekuensi  dan  persentase  skor  

jawaban  responden  untuk masing-masing  item  yang  sebelumnya  

diperoleh  dari  jawaban  pernyataan dalam angket. Kriteria interprestasi 

rata-rata skor jawaban responden terhadap pernyataan dari angket 

mengacu pada kriteria  yang ditampilkan pada Tabel 4.5. Berdasarkan 

angket yang telah diberikan kepada 113 oramg responden, maka untuk  

mengetahui  mayoritas  jawaban  responden  pada  masing-masing  item 

dapat dibuat dengan rumus Sturges, dengan formula: 

 

Interval Kelas: 

 

R = Xn – X1 

C = R/K 

C = 
   

 
 

= 0,8 

 

Keterangan: 

C  = perkiraan kelas interval 

K  = banyaknya kelas 

Xn  = nilai skor tertingi 

X1  = nilai skor terendah 

Berikut  merupakan  kriteria  interpretasi  rata-rata  skor  jawaban,  

dapat  dilihat pada tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5. Kriteria Interpretasi Rata-Rata Skor Jawaban 
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No. Nilai Skor Interpretasi 

1. 1 – 1,80 Skor Sangat Rendah 

2. 1,81 – 2,60 Skor Rendah 

3. 2,61 – 3,40 Skor Sedang 

4. 3,41 – 4,20 Skor Tinggi 

5. 4,21 – 5 Skor Sangat Tinggi 

Sumber : Olahan Penulis 

 

1. Variabel  Storytelling Marketing 

Variabel  Storytelling Marketing  merupakan  variabel  eksogen  

dalam penelitian  ini.Variabel  ini  terdiri  dari  6  indikator  yang  

terdiri  dari  Aksi, Komunikasi Transmisi Nilai, Pengetahuan, Aspek 

Cerita, dan Aspek Pencapaian Digital. Total item  pada variabel  

Storytelling Marketing  21 item. Hasil tanggapan 100  orang  

responden  dari  item  pada  variabel  Storytelling Marketing  ,  

dapatdilihat  pada  tabel  4.6 yang  menyajikan  frekuensi  serta  

persentase  dari masing-masing item. 
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Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Storytelling Marketing 

No Item 

Alternatif Jawaban 

Mean 
Mean 

Indikator 

Sangat 

Setuju 

(5) 

Setuju 

(4) 

Ragu-

ragu 

(3) 

Tidak 

setuju 

(2) 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

(1) 

f % f % f % f % f % 

1. X1.1 15 15 70 70 9 9 4 4 2 2 3,92 
3,94 

2. X1.2 21 21 44 44 18 18 17 17 - - 3,69 

3. X2.1 27 27 62 62 11 11 - - - - 4,16 

3,83 
4. X2.2 5 5 56 56 35 35 4 4 - - 3,62 

5. X2.3 15 15 70 70 13 13 2 2 - - 3,98 

6. X2.4 14 14 40 40 35 35 10 10 1 1 3,56 

7. X3.1 8 8 69 69 18 18 2 2 3 3 3,77 

3,44 

8. X3.2 11 11 31 31 46 46 11 11 1 1 3,40 

9. X3.3 9 9 42 42 23 23 23 23 3 3 3,31 

10

. 

X3.4 12 12 25 25 44 44 18 18 1 1 3,29 

11

. 

X4.1 22 22 65 65 9 9 3 3 1 1 4,04 

3,98 
12

. 

X4.2 15 15 68 68 14 14 2 2 1 1 3,94 

13

. 

X4.3 5 5 87 87 8 8 - - - - 3,97 

14

. 

X5.1 15 15 52 52 27 27 5 5 1 1 3,75 

3,99 

15

. 

X5.2 20 20 66 66 12 12 2 2 - - 4,04 

16

. 

X5.3 22 22 66 66 8 8 3 3 1 1 4,05 

17

. 

X5.4 35 35 49 49 9 9 6 6 1 1 4,11 

18

. 

X5.5 32 32 46 46 14 14 7 7 1 1 4,01 

19

. 
X6.1 34 34 52 52 12 12 2 2 - - 4,18 

4,03 
20

. 
X6.2 18 18 63 63 16 16 3 3 - - 3,96 

21

. 
X6.3 23 23 53 53 22 22 2 2 - - 3,97 

Grand Mean Variabel Storytelling Marketing 3,86 

Sumber : Lampiran 4 
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Keterangan : 

X1.1= Tingkat kreativitas dan ide dalam menyampaikan cerita 

X1.2 = Tingkat ketertarikan untuk mengetahui dan mengulas lebih dalam 

cerita. 
X2.1= Tingkat pemahaman dalam membaca/menyaksikan alur cerita. 
X2.2= Tingkat kepercayaan terhadap informasi yang di berikan. 
X2.3= Kejelasan informasi dari alur cerita 

X2.4= Informasi mempengaruhi sikap. 
X3.1= Alur cerita sesuai dengan nilai 
X3.2=. Nilai dari cerita yang diangkat memotivasi 

X3.3= Nilai dari cerita yang diangkat familiar 
X3.4= Keinginan untuk menceritakan nilai dari cerita 
X4.1= Tujuan cerita tersampaikan dengan baik 
X4.2= Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

X4.3=. Informasi yang disajikan mudah dipahami. 
X5.1= Judul iklan menarik. 

X5.2= Jalan cerita mudah dipahami. 
X5.3= Karakter.tokoh utama dalam cerita menarik. 

X5.4= Latar dalam cerita menarik. 
X5.5= Suasana yang dibangun menarik. 
X6.1= Durasi waktu yang digunakan. 

X6.2= Kualitas teknologi yang digunakan baik. 

X6.3= Penyajian cerita dikemas dengan baik 
F  :  Frekuensi 

%  :  Persentase 

 

 

Mean  : 
(         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         )

   
 

Grand Mean : = 
          

           
 

a. Indikator Aksi 

Indikator pertama dari variabel Storytelling Marketing adalah Aksi. 

Indikator terdiri dari 2 item. Item pertama “Menurut saya ide dalam 

menyampaikan cerita menarik  (X1.1)’. Berdasarkan item tersebut diperoleh 

hasil bahwa dari 100 orang responden sebanyak 2 orang (2%) menjawab 

sangat tidak setuju, 4 orang (4%) menjawab tidak setuju, 9 orang (9%) 

menjawab ragu-ragu, 70 orang (70%) menjawab setuju, dan 15 orang 
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(15%) menjawab sangat setuju. Mean item dari pernyataan ini adalah  

sebesar  3,92  yang  berarti  bahwa  nilai  tersebut  menunjukkan  skor 

tinggi.  Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  responden 

menilai ide dalam menyampaikan cerita memiliki tingkat kreativitas yang 

baik. 

Item kedua dari indikator Aksi adalah “Saya tertarik untuk 

mengetahui dan mengulas lebih dalam cerita (X1.2). Berdasarkan item 

tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden sebanyak 17 

orang (17%) menjawab tidak setuju, 18 orang (18%) menjawab ragu-ragu, 

44 orang (44%) menjawab setuju, dan 21 orang (21%) menjawab sangat 

setuju. Mean item dari pernyataan ini adalah  sebesar 3,69 yang  berarti  

bahwa  nilai  tersebut  menunjukkan  skor tinggi.  Berdasarkan  hasil  

tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  responden tertarik untuk mengulas 

lebih dalam cerita.  

b. Indikator Komunikasi 

Indikator kedua dari variabel Storytelling Marketing adalah 

Komunikasi.Indikator ini terdiri dari 4 item, dimana item pertama adalah ” 

Saya memahami isi dari cerita (X2.1)”. Berdasarkan item tersebut diperoleh 

hasil bahwa dari 100 orang responden sebanyak 11 orang (11%) menjawab 

ragu-ragu, 62 orang (62%) menjawab setuju, dan 27 orang (27%) 

menjawab sangat setuju. Mean item dari pernyataan ini adalah  sebesar 

4,16 yang  berarti  bahwa  nilai  tersebut  menunjukkan  skor tinggi.  
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Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  responden 

memahami isi dari cerita yang disampaikan. 

 Item  kedua dari indikator ini adalah “Saya percaya dengan 

informasi yang ada dalam cerita (X2.2). Berdasarkan item tersebut 

diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden sebanyak 4 orang (4%) 

menjawab tidak setuju, 35 orang (35%) menjawab ragu-ragu, 56 orang 

(56%) menjawab setuju, dan 5 orang (5%) menjawab sangat setuju. Mean 

dari item ini adalah sebesar 3,62 yang berarti bahwa nilai tersebut 

menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil \tersebut dapat disimpulkan 

bahwa responden percaya dengan informasi yang disampaikan dalam 

cerita. 

Item ketiga dari indikator komunikasi adalah “Menurut saya 

informasi dari alur cerita jelas (X2.3). Berdasarkan item tersebut diperoleh 

hasil bahwa dari 100 orang responden sebanyak 2 orang (2%) responden 

menjawab tidak setuju, 13 orang (13%) responden menjawab ragu-ragu, 

70 orang (70%) responden menjawab setuju, dan 15 orang (15%) 

responden menjawab sangat setuju. Mean dari item ini sebesar 3,98 yang 

berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil 

\tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang disajikan dalam cerita 

jelas. 

Item keempat dari indikator komunikasi adalah “Informasi dalam 

alur cerita membuat saya antusias (X2.4). Berdasarkan item tersebut 
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diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden sebanyak 1 orang (1%) 

responden menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 10 borang (10%) 

responden menjawab tidak setuju, 35 orang (35%) menjawab ragu-ragu, 

sebanyak 40 orang (40%) responden menjawab setuju, dan 14 orang (14%) 

responden menjawab sangat setuju. Mean dari item ini sebesar 3,56 yang 

berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil 

\tersebut dapat disimpulkan bahwa responden antusias terhadap informasi 

yang disajikan dalam cerita. 

c. Indikator Transmisi Nilai 

 Indikator ketiga dari variabel Storytelling Marketing adalah 

Transmisi Nilai. I ndikator ini memiliki 4 Item, dimana item pertama 

adalah ”Menurut saya alur sesuai dengan nilai cerita yang diangkat (X3.1)”. 

Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang 

responden, sebanyak 3 orang (3%) responden menjawab sangat tidak 

setuju, sebanyak 2 orang (2%) responden menjawab tidak setuju, 18 orang 

(18%) responden menjawab ragu-ragu, sebanyak 69 orang (69%) 

responden menjawab  setuju dan sebanyak 8 orang (8%) responden 

menjawab sangat setuju. Mean dari item ini sebesar 3,77 yang berarti 

bahwa nilai tersebut menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan responden setuju bahwa alur sesuai dengan cerita yang 

diangkat. 

 Item kedua dari indikator transmisi nilai adalah “Pesan dari cerita 

yang diangkat memotivasi saya (X3.2)”. Berdasarkan item tersebut 



89 
 

 

diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden, sebanyak 1 orang (1%) 

responden menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 11 orang (11%) 

responden menjawab tidak setuju, sebanyak 46 orang (46%) responden 

menjawab ragu-ragu, sebanyak 31 orang (31%) responden menjawab 

setuju, dan sebanyak 11 orang (11%) responden menjawab sangat setuju. 

Mean dari item ini sebesar 3,40 yang berarti bahwa nilai tersebut 

menunjukkan skor sedang. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sebagian responden termotivasi pesan cerita yang diangkat dalam 

cerita. 

 Item ketiga dari indikator transmisi nilai adalah “Nilai dari cerita 

yang diangkat familiar dalam kehidupan saya (X3.3)”. Berdasarkan item 

tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden, sebanyak 3 

orang (3%) responden menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 23 orang 

(23%) responden menjawab tidak setuju, sebanyak 23 orang (23%) 

responden menjawab ragu-ragu, sebanyak 42 orang (42%) responden 

menjawab setuju, dan sebanyak 9 orang (9%) responden menjawab sangat 

setuju. Mean dari item ini sebesar 3,31 yang berarti bahwa nilai tersebut 

menunjukkan skor sedang. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sebagian responden merasa nilai yang diangkat dalam cerita 

familiar dalam kehidupan sehari-hari. 

 Item keempat dari indikator transmisi nilai adalah ” Saya ingin 

menceritakan kembali nilai yang saya pahami dari cerita (X3.4)”. 

Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang 
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responden, sebanyak 1 orang (1%) responden menjawab sangat tidak 

setuju, sebanyak 18 orang (18%) responden menjawab tidak setuju, 

sebanyak 44 orang (44%) responden menjawab ragu-ragu, sebanyal 25 

orang (25%) responden menjawab setuju, dan sebanyak 12 orang (12%) 

responden menjawab sangat setuju. Mean dari item ini sebesar 3,29 yang 

berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor sedang. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian responden ingin menceritakan 

kembali nilai yang dipahami dari cerita. 

d. Indikator Pengetahuan 

 Indikator keempat dari variabel Storytelling Marketing adalah 

Pengetahuan. Indikator ini terdiri dari 3 item, dimana item pertama adalah 

“Menurut saya tujuan cerita tersampaikan dengan baik (X4.1)”. 

Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang 

responden, sebanyak 1 orang (1%) responden menjawab sangat tidak 

setuju, sebanyak 3 orang (3%) responden menjawab tidak setuju, sebanyak 

9 orang (9%) responden menjawab ragu-ragu, sebanyak 65 orang (65%) 

responden menjawab setuju, dan sebanyak 22 orang (22%) responden 

menjawab sangat setuju. Mean dari item ini sebesar 4,04 yang berarti 

bahwa nilai tersebut menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan, responden setuju bahwa tujuan cerita tersampaikan 

dengan baik. 

 Item kedua dari indikator pengetahuan adalah “Bahasa yang 

digunakan mudah saya pahami (X4.2)”. Berdasarkan item tersebut 
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diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden, sebanyak 1 orang (1%) 

responden menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 2 orang (2%) 

responden menjawab tidak setuju, sebanyak 14 orang (14%) responden 

menjawab ragu-ragu, sebanyak 68 orang (68%) responden menjawab 

setuju, dan sebanyak 15 orang (15%) responden menjawab sangat setuju. 

Mean dari item ini sebesar 3,94 yang berarti bahwa nilai tersebut 

menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan, 

responden setuju bahwa bahasa yang digunakan dalam cerita mudah untuk 

dipahami. 

 Item ketiga dari indikator pengetahuan adalah “Informasi yang 

disajikan mudah saya pahami (X4.3)”. Berdasarkan item tersebut diperoleh 

hasil bahwa dari 100 orang responden, sebanyak 8 orang (8%) responden 

menjawab ragu-ragu, sebanyak 87 orang (87%) responden menjawab 

setuju, dan sebanyak 5 orang (5%) responden menjawab sangat setuju. 

Mean dari item ini sebesar 3,97 yang berarti bahwa nilai tersebut 

menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan, 

responden setuju bahwa informasi yang disajikan didalam cerita mudah 

untuk dipahami. 

e. Indikator Aspek Cerita 

 Indikator kelima dari variabel Storytelling Marketing adalah Aspek 

Cerita. Indikator Aspek Cerita memiliki 5 item, adapun item pertama 

indikator aspek cerita adalah “Menurut saya judul cerita menarik (X5.1)”. 

Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang 
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responden, sebanyak 1 orang (1%) responden menjawab sangat tidak 

setuju, sebanyak 5 orang (5%) responden menjawab tidak setuju, sebanyak 

27 orang (27%) responden menjawab ragu-ragu, sebanyak 52 orang (52%) 

responden menjawab setuju, dan sebanyak 15 orang (15%) responden 

menjawab sangat setuju. Mean dari item ini sebesar 3,75 yang berarti 

bahwa nilai tersebut menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan, responden setuju bahwa judul cerita yang dipilih 

menarik. 

 Iterm kedua indikator aspek cerita adalah “Menurut saya jalan 

cerita mudah dipahami (X5.2)”. Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil 

bahwa dari 100 orang responden, sebanyak 2 orang (2%) responden 

menjawab tidak setuju, sebanyak 12 orang (12%) responden menjawab 

ragu-ragu, sebanyak 66 orang (66%) responden menjawab setuju, dan 

sebanyak 20 orang (20%) responden menjawab sangat setuju. Mean dari 

item ini sebesar 4,04 yang berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor 

tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden 

setuju jalan cerita mudah dipahami. 

 Item ketiga dari indikator aspek cerita adalah “Menurut saya 

karakter/tokoh utama dalam cerita menarik (X5.3)”. Berdasarkan item 

tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden, sebanyak 1 

orang (1%) responden menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 3 orang 

(3%) responden menjawab tidak setuju, sebanyak 8 orang (8%) responden 

menjawab ragu-ragu, sebanyak 66 orang (66%) responden menjawab 



93 
 

 

setuju, dan sebanyak 22 orang (22%) responden menjawab sangat setuju. 

Mean dari item ini sebesar 4,04 yang berarti bahwa nilai tersebut 

menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa responden setuju jika karakter/tokoh utama dalam cerita menarik 

perhatian.  

 Item keempat dari indikator aspek cerita adalah “Menurut saya 

latar dalam cerita menarik (X5.4)”. Berdasarkan item tersebut diperoleh 

hasil bahwa dari 100 orang responden, sebanyak 1 orang (1%) responden 

menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 6 orang (6%) responden 

menjawab tidak setuju, sebanyak 9 orang (9%) responden menjawab ragu-

ragu, sebanyak 49 orang (49%) responden menjawab sangat setuju, dan 

sebanyak 35 orang (35%) responden menjawab sangat setuju. Mean dari 

item ini sebesar 4,11 yang berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor 

tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden 

setuju latar dalam cerita menarik. 

 Item kelima dari indikator aspek cerita adalah “Menurut saya 

suasana yang dibangun dalam cerita menarik (X5.5)”. Berdasarkan item 

tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden, sebanyak 1 

orang (1%) responden menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 7 orang 

(7%) responden menjawab tidak setuju, sebanyak 14 orang (14%) 

responden menjawab ragu-ragu, sebanyak 46 orang (46%) responden 

menjawab setuju, dan sebanyak 32 orang (32%) responden menjawab 

sangat setuju. Mean dari item ini sebesar 4,01 yang berarti bahwa nilai 
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tersebut menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa responden setuju suasana yang dibangun dalam cerita 

menarik. 

f. Indikator Aspek Penciptaan Digital 

 Indikator keenam dari variabel Storytelling Marketing adalah 

Aspek Pencapaian Digital. Indikator Aspek Pencapaian Digital memiliki 3 

item, adapun item pertama indikator ini dalah “Durasi waktu yang 

digunakan untuk menyampaikan nilai cerita telah sesuai (X6.1)”. 

Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang 

responden, sebanyak 2 orang (2%) responden menjawab tidak setuju, 

sebanyak 12 orang (12%) responden menjawab ragu-ragu, sebanyak 52 

orang (52%) responden menjawab setuju dan sebanyak 34 orang (34%) 

responden menjawab sangat setuju. Mean dari item ini sebesar 4,18 yang 

berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa responden setuju durasi waktu yang 

digunakan untuk menyampaikan cerita telah sesuai. 

 Item kedua dari indikator aspek pencapaian digital adalah 

“Menurut saya kualitas teknologi yang digunakan baik (X6.2)”. 

Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang 

responden, sebanyak 3 orang (3%) responden menjawab tidak setuju, 

sebanyak 16 orang (16%) responden menjawab ragu-ragu, sebanyak 63 

orang (63%) responden menjawab setuju, dan sebanyak 18 orang (18%) 

responden menjawab sangat setuju. Mean dari item ini sebesar 3,96 yang 
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berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa responden setuju bahwa kualitas 

teknologi yang digunakan baik. 

 Item ketiga dari indikator aspek pencapaian digital adalah 

“Menurut saya penyajian cerita dikemas dengan baik (X6.3)”. Berdasarkan 

item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden, sebanyak 2 

orang (2%) responden menjawab tidak setuju, sebanyak 22 orang (22%) 

responden menjawab ragu-ragu, sebanyak 53 orang (53%) responden 

menjawab setuju, dan sebanyak 23 orang (23%) responden menjawab 

sangat setuju. Mean dari item ini sebesar 3,97 yang berarti bahwa nilai 

tersebut menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa responden setuju bahwa penyajian cerita telah dikemas 

dengan baik. 

 Berdasarkan mean indikator dapat ditarik kesimpulan bahwa 

indikator Aspek Penciptaan Digital yang memperoleh nilai paling tinggi 

sebesar 4,03, hal ini dipengaruhi oleh baiknya kualitas teknologi, durasi 

waktu dan pengemasan cerita yang ditampilkan. Sedangkan indikator 

Transmisi Nilain memiliki mean indikator terendah sebesar 3,44, hal ini 

disebabkan hanya sebagian besar responden yang termotivasi dengan nilai 

cerita, sebagian besar responden merasa bahwa nilai yang diangkat dalam 

cerita familiar dalam kehidupan sehari-hari, dan hanya sebagian besar 

responden mau menceritakan kembali nilai yang dipahami dari cerita. 
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2. Variabel Brand Equity 

Variabel  Brand Equity  merupakan  variabel  intervening  dalam  

penelitian ini.  Variabel  ini  terdiri  dari 4  indikator  diantaranya 

Brand Awareness, Perceived Quality, Brand Associations, dan Brand 

Loyality. Total item pada variabel Brand Equity ini adalah 10 item. 

Hasil  tanggapan  100  orang  responden  dapat  dilihat  pada  tabel  4.7  

yang menyajikan frekuensi serta persentase dari masing-masing item. 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Brand Equity 

No Item 

Alternatif Jawaban 

Mean 
Mean 

Indikator 

Sangat 

Setuju 

(5) 

Setuju 

(4) 

Ragu-

ragu 

(3) 

Tidak 

setuju 

(2) 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

(1) 

F % f % F % f % F % 

1. Y1.1 26 26 24 24 5 5 34 34 11 11 3,20 
3,30 

2. Y1.2 15 15 36 36 32 32 9 9 8 8 3,41 

3. Y2.1 13 13 57 57 28 28 2 2 - - 3,81 
3,65 

4. Y2.2 11 11 34 34 49 49 6 6 - - 3,50 

5. Y3.1 19 19 42 42 39 39 - - - - 3,80 

3,81 6. Y3.2 12 12 60 60 25 25 2 2 1 1 3,80 

7. Y3.3 14 14 63 63 15 15 7 7 1 1 3,82 

8. Y4.1 5 5 21 21 52 52 15 15 7 7 3,02 

3,39 9. Y4.2 10 10 33 33 52 52 5 5 - - 3,48 

10

. 

Y4.3 11 11 46 46 42 42 - - 1 1 3,66 

Grand Mean Variabel Storytelling Marketing 3,54 

Sumber : Lampiran 4 

Keterangan: 

Y1.1 : Tingkat pemahaman terhadap merek 

Y1.2 : Merek yang pertama kali diingat 
Y2.1 : kesesuaian kualitas pelayanan dengan spesifikasi yang 

diinformasikan 
Y2.2 : kesesuaian kualitas pelayanan dengan harapan 
Y3.1 : lokasi mudah dijangkau 
Y3.2 : merek memiliki keunikan 
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Y3.3 : merek memilikin citra yang baik 
Y4.1 : tidak berpindah-pindah merek 

Y4.2 : merekomendasikan merek pada orang lain 
Y4.3 : pembelian kembali Allure Matcha Latte 
F  :  Frekuensi 

%  :  Persentase 

Mean  : 
(         ) (         ) (         ) (         )

   
 

Grand Mean : = 
          

           
 

 

a. Indikator Brand Awareness 

 Indikator pertama dari variabel Brand Awareness adalah 

Aksi. Indikator terdiri dari 2 item. Item pertama dari Brand 

Awareness adalah “Saya sebelumnya sudah mengetahui dan pernah 

melihat video iklan produk Allure ini (Y1..1)” Berdasarkan item 

tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden sebanyak 

11 orang (11%) responden menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 

34 orang (34%) responde menjawab tidak setuju, sebanyak 5 orang 

(5%) responden menjawab ragu-ragu, sebanyak 24 orang (24%) 

responden menjawab setuju, dan sebanyak 26 orang (26%) 

responden menjawab sangat setuju. Mean dari item ini sebesar 3,20 

yang berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor sedang. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian 

responden sudah mengetahui dan pernah melihat video iklan 

produk Allure. 
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 Item kedua dari indikator Brand Awareness adalah “Allure 

adalah merek matcha latte kemasan yang pertama kali diingat 

(Y1..2)” . Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 

orang responden sebanyak 8 orang (8%) responden menjawab 

sangat tidak setuju, sebanyak 9 orang (9%) responden menjawab 

tidak setuju, sebanyak 32 orang (32%) responden menjawab ragu-

ragu, sebanyak 36 orang (36%) responden menjawab setuju, dan 

sebanyak 15 orang (15%) responden menjawab sangat setuju. 

Mean dari item ini sebesar 3,20 yang berarti bahwa nilai tersebut 

menunjukkan skor sedang. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebagian responden menjadikan Allure 

menjadi merek matcha latte yang pertama kali diingat. 

b. Indikator Perceived Quality 

 Indikator kedua dari variabel Brand Equity adalah 

Perceived Quality. Indikator Perceived Quality memiliki 2 item, 

item pertama dari indikator Perceived Quality adalah “Menurut 

saya kualitas produk dengan spesifikasi yang diinformasikan sesuai 

(Y2..1)”. Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 

orang responden sebanyak 2 orang (2%) responden menjawab 

tidak setuju, sebanyak 28 orang (28%)  responden menjawab ragu-

ragu, sebanyak 57 orang (57%) responden menjawab setuju, dan 

sebanyak 13 orang (13%) responden menjawab sangat setuju. 

Mean dari item ini sebesar 3,41 yang berarti bahwa nilai tersebut 
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menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa responden setuju jika kualitas produk dengan 

spesifikasi yang diinformasikan sesuai. 

 item kedua dari indikator Perceived Quality adalah 

“Kualitas produk dengan harapan saya telah sesuai (Y2.2)". 

Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang 

responden sebanyak 6 orang (6%) responden menjawab tidak 

setuju, sebanyak 49 orang (49%) menjawab ragu-ragu, sebanyak 

34 orang (34%) responden menjawab setuju dan sebanyak 11 

orang (11%) responden menjawab sangat setuju. Mean dari item ini 

sebesar 3,51 yang berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor 

tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden setuju bahwa kualitas produk dengan yang diharapkan 

telah sesuai. 

c. Indikator Brand Assosiation 

  Indikator ketiga dari variabel Brand Equity adalah Brand 

Assosiation. Inidkator ini memiliki 3 item,item pertamanya adalah 

“Lokasi pembelian produk mudah saya jangkau  (Y3.1)".  

Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang 

responden sebanyak 39 orang (39%) responden menjawab ragu-

ragu, sebanyak 42 orang (42%) responden menjawab setuju, 

sebanyak 19 orang (19%) responden menjawab sangat setuju. 

Mean dari item ini sebesar 3,80 yang berarti bahwa nilai tersebut 
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menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa responden setuju jika lokasi pembelian produk 

mudah dijangkau. 

 Item kedua dari indikator Brand Assosiation adalah 

“Menurut saya produk memiliki keunikan (Y3.2)".  Berdasarkan item 

tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden sebanyak  

1 orang (1%) reswponden menjawab sangat tidak setuju, 2 orang 

(2%) responden menjawab tidak setuju, 25 orang (25%) responden 

menjawab ragu-ragu, sebanyak 60 orang (60%) responden 

menjawab setuju, dan sebanyak 12 orang (12%) responden 

menjawab sangat setuju. Mean dari item ini sebesar 3,80 yang 

berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden setuju bahwa 

produk tersebut memiliki keunikan. 

 Item ketiga dari indikator Brand Assosiation adalah “Merek 

memiliki cerita yang menarik menurut saya (Y3.3)".  Berdasarkan 

item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden 

sebanyak  1 orang (1%) responden menjawab sangat tidak setuju, 

sebanyak 7 orang (7%) responden menjawab tidak setuju, 

sebanyak 15 orang (15%0 responden menjawab ragu-ragu, 

sebanyak 63 orang (63%) responden menjawab setuju, dan 

sebanyak 14 orang (14%) responden menjawab sangat setuju. 

Mean dari item ini sebesar 3,82 yang berarti bahwa nilai tersebut 
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menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa responden setuju merek memiliki cerita yang 

menarik. 

d. Indikator Brand Loyality 

 Indikator ketiga dari variabel Brand Equity adalah Brand 

Loyality. Inidkator ini memiliki 3 item,item pertamanya adalah 

“Saya tidak ingin berganti merek matcha latte selain Allure (Y4.1)". 

Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang 

responden sebanyak 7 orang (7%) responden menjawab sangat 

tidak setuju, sebanyak 15 orang (15%) responden menjawab tidak 

setuju, sebanyak 52 orang (52%) responden menjawab ragu-ragu, 

sebanyak 21 orang (21% responden menjawab setuju, dan 

sebanyak 5 orang (5%) responden menjawab sangat setuju. Mean 

dari item ini sebesar 3,02 yang berarti bahwa nilai tersebut 

menunjukkan skor sedang. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebagian responden tidak ingin berganti merek 

matcha latte selain Allure.   

 Item kedua dari indikator Brand Loyality adalah “Saya akan 

merekomendasikan merek pada orang lain (Y4.2)".  Berdasarkan item 

tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden sebanyak 

5 orang (5%) responden menjkawab tidak setuju, sebanyak 52 

orang (52%) responden menjawab ragu-ragu, sebanyak 33 orang 

(33%) responden menjawab setuju, sebanyak 10 orang (10%) 
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responden menjawab sangat setuju. Mean dari item ini sebesar 3,42 

yang berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor tinggi. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden 

akan merekomendasikan merek kepada orang lain. 

 Item ketiga dari indikato0r Brand Loyality adalah “Saya 

akan melakukan pembelian kembali Allure Matcha Latte (Y4.3)". 

Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang 

responden sebanyak 1 orang (1%) responden menjawab sangat 

tidak setuju, sebanyak 42 orang (42%) responden menjawab ragu-

ragu, sebanyak 46 orang (46%) responden menjawab setuju, dan 

sebanyak 11 orang (11%) responden menjawab sangat setuju. 

Mean dari item ini sebesar 3,66 yang berarti bahwa nilai tersebut 

menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa responden akan melakukan pembelian kembali 

Allure matcha latte. 

 Berdasarkan mean indikator dapat ditarik kesimpulan 

bahwa indikator Brand Assosiation memiliki nilai tertinggi sebesar 

3,81, hal ini disebabkan lokasi pembelian produk Allure mudah 

dijangkau, selain itu produk memiliki crita yang unik, dan menarik. 

Sedangkan indikator Brand Awareness memiliki nilai mean 

indikator terendah, hal ini disebabkan oleh sebagian besar 

responden sudah mengetahui produk dan sudah pernah melihat 

video iklan produk Allure, selain itu sebagian besar responden 



103 
 

 

menjadikan Allure merek matcha latte kemasan yang pertama kali 

diingat.  

3. Variabel Keputusan Pembelian 

 Variabel  Keputusan Pembelian merupakan  variabel endogen  

dalam  penelitian ini.  Variabel  ini  terdiri  dari 1  indikator  yaitu 

Struktur Keputusan Pembelian. Total item pada variabel Keputusan 

Pembelian  ini adalah 4 item. Hasil  tanggapan  100  orang  responden  

dapat  dilihat  pada  tabel  4.8  yang menyajikan frekuensi serta 

persentase dari masing-masing item. 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Pembelian 

No Item 

Alternatif Jawaban 

Mean 
Mean 

Indikator 

Sangat 

Setuju 

(5) 

Setuju 

(4) 

Ragu-

ragu 

(3) 

Tidak 

setuju 

(2) 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

(1) 

F % f % F % f % F % 

1. Z1.1 11 11 39 39 46 46 2 2 2 2 3,55 

3,70 
2. Z.1.2 9 9 44 44 44 44 3 3 - - 3,59 

3. Z1.3 8 8 51 51 35 35 4 4 1 1 3,61 

4. Z1.4 21 21 67 67 9 9 2 2 1 1 4,05 

Grand Mean Variabel Storytelling Marketing 3,70 

Sumber : Lampiran 4 

Keterangan: 

Z1.1 : Keputusan tentang kualitas produk  
Z1.2 : Keputusan tentang variasi rasa dengan selera 

Z1.3 : Keputusan tentang waktu pembelian 
Z1.4: Keputusan tentang merek produk 
F  :  Frekuensi 

%  :  Persentase 

 

Mean  : 
(         )

   
 

Grand Mean : = 
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a. Indikator Struktur Keputusan Pembelian 

 Indikator dari variabel Keputusan Pembelian adalah 

Struktur Keputusan pembelian. Indikator ini memiliki 4 item, item 

pertama dari indikator struktur keputusan pembelian adalah “Saya 

memutuskan membeli karena kualitas produk (Z1.1)". Berdasarkan 

item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang responden 

sebanyak  2 orang (2%) responden menjawab sangat tidak setuju, 

sebanyak 2 orang (2%) responden menjawab tidak setuju, 

sebanyak 46 orang (46%) responden menjawab ragu-ragu, 

sebanyak 39 orang (39%) responden menjawab setuju, dan 11 

orang (11%) responden menjawab sangat setuju. Mean dari item ini 

sebesar 3,55 yang berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor 

tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden setuju membeli karena kualitas produk”. 

 Item kedua dari indikator keputusan pembelian adalah 

“Variasi rasa yang ditawarkan telah sesuai dengan selera saya 

(Z1.1)". Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 

orang responden sebanyak 3 orang (3%) responden menjawab 

tidak setuju, sebanyak 44 orang (44%) responden menjawab ragu-

ragu, sebanyak 44 orang (44%) responden menjawab setuju, dan 

sebanyak 9 orang (9%) responden menjawab sangat setuju. Mean 

dari item ini sebesar 3,59 yang berarti bahwa nilai tersebut 

menunjukkan skor tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa responden setuju variasi rasa yang ditawarkan 

telah sesuai dengan selera. 

 Item ketiga dari indikator keputusan pembelian adalah 

“Saya ingin membeli setelah melihat cerita tersebut (Z1.3)". 

Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang 

responden sebanyak 1 orang (1%) responden menjawab sangat 

tidak setuju, 4 orang (4%) responden menjawab tidak setuju, 

sebanyak 35 orang (35%) responden menjawab ragu-ragu, 

sebanyak 51 orang (51%0 menjawab setuju, sebanyak 8 orang 

(8%) responden menjawab sangat setuju. Mean dari item ini 

sebesar 3,61 yang berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor 

tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden ingin membeli setelah melihat cerita tersebut. 

 Item keempat dari indikator keputusan pembelian adalah 

“Saya membeli karena merek (Allure) dari iklan tersebut (Z1.4)". 

Berdasarkan item tersebut diperoleh hasil bahwa dari 100 orang 

responden sebanyak 1 orang (1%) responden menjawab sangat 

tidak setuju, 2 orang (2%) responden menjawab tidak setuju, 

sebanyak 9 orang (9%) responden menjawab ragu-ragu, sebanyak 

67 orang (67%) responden menjawab setuju, sebanyak 21 orang 

(21%) responden menjawab sangat setuju. Mean dari item ini 

sebesar 4,05 yang berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan skor 
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tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden membeli karena merek (Allure) dari iklan tersebut. 

D. Hasil Uji Analisis Jalur(Path Analysis) 

 Analisis jalur atau path analisys  digunakan untuk menguji 

hubungan antar variabel  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  

berdasarkan  pada  model penelitian.  Signifikansi  model  analisis  jalur  

tampak  pada  koefisien  Beta  (β) terhadap jalur. Selanjutnya untuk 

mengetahui signifikansi analisis jalur  yaitu dengan  pengambilan  

keputusan  pengujian  hipotesis  menggunakan  nilai signifikansi yaitu jika 

nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas  Sig  

atau  (0,05  ≤  Sig),  maka  H0 diterima  dan  H1 ditolak  yang artinya  

tidak  signifikan,  jika  nilai  probabilitas  0,05  lebih  besar  atau  sama  

dengan  nilai  probabilitas  Sig  atau  (0,05  ≥  Sig),  maka  H0 ditolak  dan  

H1 diterima yang artinya signifikan (Riduwan dan Kuncoro, 2007:118). 

1. Koefisien Jalur Storytelling Marketing  terhadap Brand Equity 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah : 

H1:Variabel  Storytelling Marketing  (X)  berpengaruh  signifikan 

terhadap Brand Equity (Y) 

   Tabel  4.9  menunjukkan  bahwa  koefisien  jalur  (β)  pada  

hubungan Storytelling Marketing  terhadap Brand Equity  adalah 

sebesar  0,561 dan  t hitung sebesar  6,710  dengan  probabilitas  

0,000  (0,000<0,05) maka pengujian  Storytelling Marketing   

berpengaruh  siginifikan  terhadap Brand Equity keputusannya 
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adalah H0 ditolak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan  

Storytelling Marketing berpengaruh signifikan terhadap Brand 

Equity diterima. 

Tabel 4.9 Hasil  Uji  Koefisien  Jalur Storytelling Marketing 

terhadap Brand Equity 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Beta thitung Probabilitas Keputusan 

Storytelling 

Marketing 

Brand 

equity 

0,561 6,710 0,000 Signifikan 

N= 100 

Ttabel =1,98397 

 Sumber : Lampiran 5 

2. Koefisien Jalur Brand Equity terhadap Keputusan Pembelian 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah : 

H1:Variabel Brand Equity (Y) berpengaruh signifikan terhadap 

Kaputusan Pembelian (Z) 

Tabel  4.10  menunjukkan  bahwa  koefisien  jalur  (β)  pada  

hubungan Brand Equity  terhadap keputusan pembelian adalah sebesar  

0,749 dan  t hitung sebesar  11,190  dengan  probabilitas  0,000  

(0,000<0,05) maka pengujian  Brand Equity   berpengaruh  siginifikan  

terhadap Keputusan Pembelian keputusannya adalah H0 ditolak. 

Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan  Brand Equity 

berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian diterima. 
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Tabel 4.10 Hasil  Uji  Koefisien  Jalur Brand Equity terhadap 

Keputusan Pembelian 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Beta thitung Probabilitas Keputusan 

Brand 

Equity 

Keputusan 

Pembelian 

0,749 11,190 0,000 Signifikan 

N= 100 

Ttabel =1,98397 

 Sumber : Lampiran 5 

3. Koefisien Jalur Storytelling Marketing  terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah : 

H1:Variabel  Storytelling Marketing  (X)  berpengaruh  signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian (Z). 

   Tabel  4.11  menunjukkan  bahwa  koefisien  jalur  (β)  

pada  hubungan Storytelling Marketing  terhadap Keputusan 

Pembelian  adalah sebesar  0,084 dan  t hitung sebesar  4,729  

dengan  probabilitas  0,000  (0,000<0,05) atau mutlak maka hasil 

pengujian  Storytelling Marketing   berpengaruh  siginifikan  

terhadap Keputusan pembelian, keputusannya adalah H0 ditolak. 

Hipotesis yang menyatakan  Storytelling Marketing berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian dengan demikian 

diterima. 
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STORYTELLING 

MARKETING 

(X) 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

(Z) 

BRAND 

EQUITY(Y) 

 

Tabel 4.11 Hasil  Uji  Koefisien  Jalur Storytelling Marketing 

terhadap Keputusan Pembelian 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Beta thitung Probabilitas Keputusan 

Storytelling 

Marketing 

Keputusan 

Pembelian 

0,431 4,729 0,000 Signifikan 

N= 100 

Ttabel =1,98397 

 Sumber : Lampiran 5 

4. Hubungan Antar Jalur 

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Hasil Analisis Jalur 

Keterangan: 

*: Signifikan 

 Gambar  12  menampilkan  diagram  hasil  analisis  jalur  

secara keseluruhan  dalam  penelitian  ini.  Pengaruh  langsung  

antar  variabel  dari Storytelling Marketing, Brand Equity, dan 

P3:0,431*

* 

P2: 0,749* P1: 0,561* 

℮1=0,82 

℮2=0,66 
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Keputusan Pembelian ditunjukkan oleh anak panah dari masing-

masing variabel. 

Persamaan  struktural  dari  hasil  analisis  jalur  Gambar  4.3  

adalah sebagai berikut: 

P1 : Hasil Standardized beta regresi Storytelling Marketing 

terhadap Brand Equity. 

P2 : Hasil Standardized beta regresi Brand Equity terhadap 

Keputusan Pembelian. 

P3 : Hasil Standardized beta regresi Storytelling Marketing 

terhadap Keputusan Pembelian. 

Persamaan analiss jalur ini dibuat untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh tak langsung dari Storytelling Marketing 

terhadap Keputusan Pembelian melalui intervensi variabel Brand 

Equity . Penghitungan untuk mendapatkan nilai total pengaruh dari 

analisis jalur ini adalah sebagai berikut : 

Pengaruh langsung X terhadap Z       = P3                      = 0,431 

Pengaruh tidak langsung X ke Y ke Z   = P1 x P2  

 = 0,561x0,749= 0,420 

Total Pengaruh        = P3 + P1 x P2 

              = 0,431 + (0,561 x 0,749) 

           = 0,431 + 0,420 

           = 0,851 
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Pengaruh langsung dari variabel Storytelling Marketing terhadap 

Keputusan Pembelian dinyatakan sebesar 0,431. Pengaruh tidak 

langsung dari variabel Storytelling Marketing terhadap Brand 

Equity dan Keputusan Pembelian sebesar 0,420. Hasil dari 

persamaan didapatkan total pengaruh, korelasi Storytelling 

Marketing dengan Keputusan Pembelian sebesar 0,851. 

Penghitungan untuk nilai e1 dan nilai e2 adalah sebagai berikut: 

   e1 = √( 1-R
2
) 

   e1= √ (1-0,315) 

   e1= 0,8276 

sedangkan untuk e2 sebagai berikut 

     e2 = √( 1-R
2
) 

   e2= √ (1-0,561) 

   e2= 0,6625 

  Langkah selanjutnya adalah melakukan penghitungan 

standar eror dari koefisien indirect effect Sp2p3. Rumus untuk 

menghitung standardized koefisien menurut Ghozali (2013: 251) 

adalah sebagai berikut: 

Sp1p2 = √ (        )  (         )   (          )    

Sp1p2=√ (     )  (     )  (     )  (     )  (     )  (     )   

Sp1p2 = √ (      )  (      )  (           )
 
 

Sp1p2 = √       
 
 

Sp1p2 = 0,034 
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  Nilai Standar eror indirect effect ditemukan sebesar 0,0346. 

Berdasarkan hasil Sp1p2, selanjutrnya ditentukan nilai t statistik 

pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut : 

t = 
       

         
 

t = 
     

     
 

t = 12,352 

  Hasil dari nilai hitung t statistik ditemukan sebesar 12,352. 

Hasil nilai t statistik ini ternyata labih besar dari t tabel yaitu 

1,98397. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa koefisien 

mediasi 0,851 signifikan, artinya terdapat pengaruh mediasi 

Storytelling Marketing terhadap Keputusan Pembelian melalui 

Brand Equity. 

5. Hasil Pengujian Hipotesis 

  Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  

probabilitas  (p-value)  dengan  nilai  alpha  (0,05).  Apabila  nilai  p-

value  lebih  kecil  dari  nilai alpha  maka  hubungan  antar  variabel  

adalah  signifikan  dan  apabila  nilai  p-value  lebih  besar dari nilai  

alpha  maka hubungan antar variabel adalah tidak signifikan. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis 

jalur (path analysis) dan di uji dengan bantuan  software  IBM SPSS 

Statistik 21.0 
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a. Pengaruh Storytelling Marketing terhadap Brand Equity 

 Hasil analisis jalur menerangkan bahwa variabel 

Storytelling Marketing berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Brand Equity hal tersebut  ditunjukkan  oleh  nilai  koefisien  jalur  

(β)  sebesar  0,561 dengan probabilitas  sebesar  0,000  (p<0,05). 

Hasil  uji  ini  menunjukkan  bahwa variabel  Storytelling 

Marketing memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel  Brand 

Equity. Hal ini sejalan dengan pendapat  yang  diungkapkan  Kotler  

(2000)  bahwa  Setiap  pelanggan memiliki kesan tertentu terhadap 

suatu merek, yang timbul setelah melihat, mendengar,  membaca  

atau  merasakan  merek  produk,  baik  melalui  TV, radio, maupun 

media cetak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Woodside (2010) bahwa sengaja atau tidak sengaja alur cerita yang 

ada dalam sebuah iklan atau cerita yang dikembangan oleh 

perusahaan membuat konsumen mengingat merek dalam cerita 

yang mereka kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Hasil 

penelitian ini juga memperkuat penelitian yang dilakukan oleh 

Meika (2014) yaitu terdapat pengaruh positif yang signifikan 

antara Storytelling Marketing terhadap Brand Equity. 

 Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

variabel Storytelling Marketing yang terdiri dari Aksi, Komunikasi, 

Transmisi Nilai, Pengetahuan, Aspek Cerita, dan Aspek Penciptaan 

Digital merupakan cara yang efektif dalam membentuk Brand 
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Awareness, Perceived Quality, Brand Associations, dan Brand 

Loyality. 

b. Pengaruh Brand Equity terhadap Keputusan Pembelian 

 Hasil analisis jalur menerangkan bahwa variabel Brand 

Equity berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian hal tersebut  ditunjukkan  oleh  nilai  koefisien  jalur  (β)  

sebesar  0,749 dengan probabilitas  sebesar  0,000  (p<0,05). Hasil  

uji  ini  menunjukkan  bahwa variabel  Brand Equity memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel  keputusan pembelian. Hal 

ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan Kotler dan Keller 

(2007) bahwa kekuatan suatu merek terletak pada apa yang telah 

dilihat, dibaca, didengar, dipelajari, dipikirkan, dan dirasakan 

konsumen tentang merek selama ini. Pendekatan ekuitas merek 

berbasis pelanggan akan memandang ekuitas merek dari sudut 

konsumen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Hanggadhika (2010) yang menyatakan semakin tinggi brand equity 

suatu merek maka semakin tinggi keputusan pembelian konsumen, 

karena elemen-elemen brand equity berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

c. Pengaruh Storytelling Marketing terhadap Keputusan 

Pembelian 

 Hasil analisis jalur menerangkan bahwa variabel 

Storytelling Marketing berpengaruh signifikan terhadap variabel 



115 
 

 

keputusan pembelian hal tersebut  ditunjukkan  oleh  nilai  

koefisien  jalur  (β)  sebesar 0,431 dengan probabilitas  sebesar  

0,000  (p<0,05). Hasil  uji  ini  menunjukkan  bahwa variabel 

Storytelling Marketing memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel  keputusan pembelian. Hasil  penelitian  ini  sesuai  

dengan model  lima tahap  proses  pembelian  konsumen  oleh  

Kotler  &  Keller (2009:185)  yang  menyatakan  bahwa  setelah  

tahap  pencarian  informasi, tahap berikutnya adalah evaluasi 

alternatif pada tahap ini konsumen akan menentukan melakukan 

keputusan pembelian atau tidak. Kotler dan Keller (2009:189) juga 

menjelaskan bahwa terdapat dua faktor umum yang dapat 

mengintervensi  antara  maksud  pembelian  dan  keputusan  

pembelian,yaitu sikap  orang  lain  dan  faktor  situasional  yang  

tidak  diantisipasi.  Kedua faktor  ini  dapat  muncul  tiba-tiba  

untuk  mengubah  niat  pembelian.  Hasil penelitianini  sejalan  

dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fog, Budtz, Munch& 

Blanchette (2010) bahwa storytelling bisa membentuk platform 

jangka panjang untuk berbagai tujuan yakini menjual produk, 

meningkatkan pengetahuan, memperkuat brand image serta 

membentu pola perilaku konsumen yang mendasari terciptanya 

keputusan pembelian. 

 Berdasarkan  hasil  analisis  melalui  variabel  intervening,  

pengaruh storytelling marketing  terhadap  keputusan  pembelian 
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melalui variabel brand equity memberikan pengaruh tidak 

langsung yang lebih besar, hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

direct effect (DE) sebesar 0,431 dan total effect (TE) sebesar 0,851. 

Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai pengaruh  total  variabel 

Storytelling Marketing terhadap variabel Keputusan Pembelian 

melalui variabel Brand Equity memiliki nilai lebih besar daripada 

pengaruh langsung (0,851>0,431). Selain itu jika dilihat dari nilai t 

hitung diperoleh hasil sebesar 12,352. Hasil nilai t statistik ini 

ternyata labih besar dari t tabel yaitu 1,98397. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel  Brand Equity  memiliki  peran  

sebagai variabel  intervening  serta memperkuat pengaruh variabel  

Storytelling Marketing terhadap variabel Keputusan Pembelian. 


