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THE  INFLUENCE OF TELEVISION ADVERTISEMENT ON 
CONSUMER MOTIVATION IN PURCHASING “FIESTA NUGGET” 

 
(CASE STUDY IN GIANT HYPERMART MALANG) 

 
ABSTRACT 

 
This research studies the effect of television’s advertisement to purchasing 

decision of  FIESTA nugget. The purpose of this research is to analyze the effect 
of television’s advertisement to consumer motivation and to investigate the 
dominant variable of television’s advertisemenet that effect the consumers 
motivation of “FIESTA” nugget. The research  is conducted in Giant Hypermart 
(MOG), Malang from 19th April to 18th May 2010. Accidental sampling method is 
apllied to determine 100 respondents that represented by FIESTA nugget 
consumers. Data are collected using structure quesionaire. Descriptive and logistic 
analysis are carried out to analyse the data. 

Result show that mostly (74%) consumers have been motivated to buy 
FIESTA nugget through the impact of TV advertisement. Four variables, namely 
content of message, format of message, structur of message, and source of 
message have influenced on consumers motivation in purchasing FIESTA nugget.  

 
Keywords: “FIESTA” nugget, communication channel, consumer motivation, TV 

media, advertisement. 
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ANALISA PENGARUH COMMUNICATION CHANNEL MELALUI 
IKLAN MEDIA TELEVISI TERHADAP MOTIVASI KONSUMEN 

DALAM PEMBELIAN NUGGET FIESTA 

(Studi kasus pada konsumen Nugget FIESTA di Giant Hypermart Malang) 

Ringkasan 

 Periklanan merupakan pesan – pesan penjualan yang paling persuasif yang 
diarahkan kepada calon pembeli potensial atas produk barang atau jasa tertentu. 
iklan meerupakan salah satu alat promosi yang digunakan perusahaan untuk 
berkomunikasi dengan konsumen. Manfaat iklan terbesar adalah membawa pesan 
yang ingin disampaikan oleh produsen ke masyarakat. Pada umumnya perusahaan 
lebih menyukai menggunakan iklan sebagai alat promosi mereka karena 
komunikasi yang disampaikan dalam iklan dapat menjangkau begitu banyak 
pembeli yang terbesar di berbagai tempat. 
 Banyak media yang dapat digunakan untuk menampilkan iklan. Media 
yang umumnya dipilih adalah media yang memiliki kemampuan untuk 
menjangkau jumlah besar pemakai atau pembeli potensial suatu produk dengan 
suatu pesan yang bersifat persuasive. Televisi memiliki kemampuan yang unik 
untuk mendemonstrasikan penggunaan produk. Tidak ada media lain yang yang 
dapat menjangkau konsumen secara serempak melalui indera pendengaran dan 
penglihatan sekaligus. Calon konsumen dapat melihat dan mendengarkan yang 
didemonstrasikan, mengidentifikasi para pemakai produk dan juga 
membayangkan bahwa calon konsumen memakai produk tersebut dan akhirnya 
menuntunnya untuk melakukan penyikapan atas makna dari pesan – pesan dalam 
iklan tersebut terhadap relevansi pribadinya yang menimbulkan motivasi dalam 
dirinya untuk melakukan pembelian. 
 Dipilihnya produk nugget FIESTA karena produk tersebut merupakan 
produk yang sudah dikenal masyarakat dan penggunaan iklan melalui media 
televisi yang digunakan untuk promosi. 
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
iklan melalui media televisi terhadap motivasi konsumen dalam melakukan 
pembelian nugget FIESTA dan untuk mengetahui faktor dalam iklan yang paling 
berpengaruh terhadap motivasi konsumen dalam melakukan pembelian nugget 
FIESTA.  
 Penelitian dilaksanakan di Giant Hypermart Malang pada tanggal 19 April 
sampai dengan 18 Mei 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
studi kasus. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner. 
Responden yang digunakan pada penelitian ini adalah konsumen nugget FIESTA 
yang saat penelitian berlangsung sedang membeli nugget FIESTA dengan jumlah 
responden adalah 100 orang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
motivasi konsumen (Y), isi pesan (X1), struktur pesan (X2), format pesan (X3), 
dan sumber pesan (X4). 
 Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 100 orang yang digunakan sebagai 
responden, berdasarkan jenis kelamin, didominasi paling banyak 82 orang 
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perempuan. Responden berdasarkan umur diketahui paling banyak berumur 30 – 
34 tahun, responden berdasarkan pendidikan sebanyak 53 orang dari 100 
responden dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi (sarjana), berdasarkan 
pekerjaan sebanyak 37 dari 100 responden bekerja sebagai ibu rumah tangga,  83 
orang dari 100 responden memiliki penghasilan per bulan antara Rp. 1.000.000 – 
Rp. 1.500.000. Selain itu diketahui bahwa 34 orang dari 100 responden menyukai 
program acara hiburan, dan 73 orang dari 100 responden memiliki sikap tetap 
menonton TV ketika iklan berlangsung, sehingga terdapat kemungkinan 
responden tersebut menyaksikan iklan nugget FIESTA yang ditayangkan di TV. 
 Dari uji validitas yang diberlakukan terhadap variabel diketahui keempat 
variabel yang digunakan valid karena mempunyai nilai korelasi yang lebih besar 
dari 5%. Uji reliabilitas menunjukkan semua variabel yang digunakan dalam 
penelitian adalah reliabel karena nila alpha lebih besar dari 0,6. 
 Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuisioner, diketahui bahwa iklan 
nugget FIESTA yang ditayangkan di TV berpengaruh positif terhadap motivasi 74 
orang atau 74% 100 responden konsumen nugget FIESTA untuk melakukan 
pembelian nugget. 
 Berdasarkan analisa regresi logistik diketahui bahwa variabel yang paling 
berpengaruh terhadap motivasi konsumen untuk melakukan pembelian nugget 
FIESTA pada iklan adalah variabel pada struktur pesan yaitu menarik atau 
tidaknya struktur pesan pada iklan, dengan hasil uji Wald sebesar 9,235.  

Dari penelitian yang dilakukan, terdapat saran yang bisa diberikan kepada 
pihak produsen nugget FIESTA atau pembuat iklan nugget FIESTA, yaitu 
disarankan kepada pihak PT.PrimaFood agar lebih mengintenskan penayangan 
iklan produk nugget FIESTA di televisi, karena diketahui dari hasil penelitian 
yang dilakukan, bahwa communication channel atau saluran komunikasi melalui 
periklanan pada media televisi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
motivasi konsumen dalam melakukan pembelian produk, saran kedua yaitu pihak 
pembuat iklan atas produk nugget FIESTA, diharapkan untuk selalu berinovasi 
dalam membuat iklan produk yang akan ditayangkan di televisi, agar iklan produk 
dapat menarik perhatian konsumen atau pemirsa iklan yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi konsumen atau pemirsa iklan untuk melakukan pembelian produk 
yang diiklankan.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

 Komunikasi antara perusahaan dan konsumen yang sering disebut dengan 

komunikasi pemasaran mempunyai peranan penting bagi pemasaran. Komunikasi 

antara produsen dan konsumen sangat penting, karena dengan adanya komunikasi 

maka masyarakat akan mengetahui keberadaan suatu produk di pasaran. 

Komunikasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga proses komunikasi dapat 

berjalan efektif dengan biaya yang efisien. Beberapa alat promosi yang sering 

digunakan dalam proses komunikasi pemasaran yaitu periklanan, promosi, 

hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. 

 Fokus penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh periklanan khususnya 

melalui media televisi terhadap motivasi konsumen dalam melakukan pembelian 

suatu produk. Karena periklanan merupakan salah satu alat kegiatan promosi yang 

mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Seiring dengan 

perkembangan media komunikasi yang semakin pesat sekarang ini, tersedia 

berbagai macam alternatif media komunikasi yang digunakan oleh pemasar untuk 

mengkomunikasikan pesan kepada konsumen baik melalui media cetak maupun 

elektronik. Munculnya beberapa televisi swasta membawa pengaruh yang sangat 

luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia, karena televisi dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kelompok umur, kelas sosial, dan gaya 

hidup. Persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis, periklanan dan 

didukung oleh teknologi modern mendorong pasar untuk merancang iklan secara 
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lebih kreatif sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Komunikator atau 

pemasar harus dapat menciptakan iklan dengan daya tarik atau tema yang dapat 

menghasilkan respon yang dikehendaki. Ada beberapa cara yang dilakukan 

pemasar untuk menarik konsumen, yaitu dengan membuat iklan lebih kreatif 

antara lain dengan menggunakan musik sebagai background dalam iklan, 

menggunakan kata – kata yang menarik, pesan yang mudah dimengerti akan 

manfaat produk dan atribut produk tersebut, dengan animasi yang bagus dan 

didukung oleh kecanggihan teknologi, serta penggunaan model dalam iklan dan 

lain – lain akan sangat membantu pemasar mempengaruhi konsumen dalam 

pembelian produk yang dipasarkan.  

 Perusahaan dalam memasarkan produknya harus membuat produk tersebut 

dapat diketahui, dikenal, dan dijangkau oleh konsumen. Untuk mencapai tujuan 

tersebut perusahaan melakukan interaksi melalui komunikasi pemasaran yang 

disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix). Periklanan merupakan salah 

satu komponen bauran pemasaran yang menjadi salah satu alternatif pilihan bagi 

pemasar untuk mengkomunikasikan produknya kepada konsumen sasaran. Bagi 

sebagian perusahaan iklan menjadi suatu pilihan yang menarik, disamping sebagai 

sumber informasi bagi konsumen, iklan juga dipandang sebagai media hiburan 

dan komunikasi bagi konsumen. Melalui media iklan suatu produk yang 

ditawarkan dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh konsumen. Selain 

itu iklan mampu menjangkau daerah yang tidak dapat dijangkau secara fisik oleh 

produsen. 

 Melalui jasa biro periklanan perusahaan membuat iklan semenarik 

mungkin, yaitu melalui iklan yang singkat dan mudah diingat. Setelah melihat 
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iklan dan memperhatikan iklan yang ditayangkan di televisi diharapkan konsumen 

dapat menangkap pesan yang disampaikan, sehingga dapat memotivasi konsumen 

dalam melakukan pembelian produk yang diiklankan tersebut.         

 Pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah produk daging olahan 

FIESTA yang diproduksi oleh PT. PrimaFood sebagai salah satu anak perusahaan 

PT.  Charoen Phokpand. Pemilihan produk PT. PrimaFood sebagai objek 

penelitian dikarenakan produk yang dimiliki menguasai pangsa pasar produk 

makanan ayam olahan sebesar 70 % (Anonymous, 2005a) 

 Maka peneliti mengambil judul “Analisa Pengaruh Communication 

Channel melalui Iklan Media Televisi terhadap Motivasi Konsumen Dalam 

Pembelian Nugget FIESTA” (Studi kasus pada konsumen Nugget FIESTA di 

Giant  Hypermart Malang). 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana motivasi konsumen nugget FIESTA dalam melakukan pembelian 

dengan adanya iklan nugget  FIESTA melalui media televisi?  

2.  Faktor – faktor apakah yang berpengaruh dalam iklan televisi terhadap 

motivasi konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA?  
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1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1.  Untuk mengetahui  motivasi konsumen nugget FIESTA dalam melakukan 

pembelian dengan adanya iklan nugget FIESTA melalui media televisi. 

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh dalam iklan televisi 

terhadap motivasi konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA. 

 

1.4   Kegunaan Penelitian 

1.    Bagi Perusahaan 

Penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

perusahaan berkenaan mengenai pengaruh communication channel perusahaan 

melalui iklan media televisi terhadap minat konsumen dalam melakukan 

pembelian nugget  FIESTA.  

2.  Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan suatu wahana yang tepat bagi peneliti dalam 

menerapkan teori – teori yang kiranya sesuai untuk diaplikasikan oleh peneliti, 

sehingga diharapkan dari hasil penelitian peneliti memperoleh pengetahuan 

yang lebih mendalam mengenai bidang pemasaran. 

3.  Bagi Pihak lain 

Penelitian ini sebagai bahan kajian bagi pihak lain agar dapat lebih 

memahami pentingnya hubungan periklanan dengan penjualan.  
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1.5   Kerangka Pikir 

 Dapat dilihat bahwa untuk variabel – variabel pesan yang akan diteliti, 

penulis menggunakan dasar teori sebagaimana yang dikemukakan Kotler, et al 

(1997) mengenai perancangan strategi kreatif iklan dan motif – motif konsumen. 

Namun tidak semua variabel teoritis dapat dipakai dalam penelitian ini. Hal ini 

disebabkan oleh tingkat relevansinya dengan produk iklan yang akan diteliti. 

Beberapa variabel yang akan digunakan adalah isi pesan, format pesan, struktur 

pesan dan sumber pesan yang mudah dipahami, dapat menggerakkan reaksi, 

membantu menambah ingatan tentang produk, iklan yang dijelaskan secara rinci, 

tampilan kombinasi warna yang memikat, kata – kata dalam iklan yang mudah 

diingat, musik yang digunakan sesuai dengan iklan, ilustrasi gambar, sumber 

pesan yang layak dipercaya, penampilan model menarik perhatian dan yang dapat 

mempengaruhi, dan model yang digunakan sesuai dengan produk. Sedangkan 

motivasi konsumen indikator yang digunakan adalah: 

1.  Motif pembelian primer 

Yaitu motif lain untuk meningkatkan keinginan untuk mencoba sesuatu yang 

baru. 

2. Motif pembelian selektif 

Yaitu motif yang mempengaruhi keputusan tentang harga mendapatkan 

manfaat atau kegunaan produk 

3.  Motif emosional 

Yaitu motif pembelian yang berkaitan dengan perasaan individu, seperti 

kepraktisan.



        
 
       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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Untuk mengetahui pengaruh iklan nugget FIESTA terhadap motivasi 

konsumen, apakah terdorong untuk melakukan pembelian atau tidak, maka dapat 

digunakan variabel – variabel pada suatu iklan, yang terdiri dari isi pesan, format 

pesan, struktur pesan, dan sumber pesan.  

Setelah konsumen melihat iklan produk yang disiarkan di televisi, 

konsumen akan memberikan penilaian mereka atas materi iklan nugget FIESTA 

yang berkaitan dengan ketertarikan dan kesukaan konsumen ini yang akan diukur 

melalui kuisioner. Untuk memperoleh skor tentang pengaruh iklan televisi 

terhadap motivasi konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA. 

Dengan kriteria semakin tinggi skor yang diperoleh maka akan semakin tinggi 

pengaruh iklan dan ketertarikan konsumen terhadap iklan  nugget FIESTA. 

Tingginya skor yang diperoleh dari tanggapan konsumen pada iklan tentunya akan 

mempengaruhi motivasi konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA. 

Maka, selanjutnya akan diketahui variabel manakah dalam iklan tersebut yang 

paling dominan berpengaruh terhadap motivasi konsumen nugget  FIESTA.  
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Hipotesis 

1. Diduga terdapat pengaruh signifikan isi pesan pada sub variabel mudah atau 

tidaknya isi pesan dipahami oleh konsumen terhadap motivasi konsumen 

dalam melakukan pembelian nugget FIESTA. 

2. Diduga terdapat pengaruh signifikan dari isi pesan pada sub variabel yaitu 

iklan membantu konsumen untuk mengingat nugget terhadap motivasi 

konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA.  

3.  Diduga terdapat pengaruh signifikan sub variabel dari format pesan yaitu 

kejelasan kata – kata yang digunakan pada iklan terhadap motivasi konsumen 

dalam melakukan pembelian nugget FIESTA. 

4.  Diduga terdapat pengaruh signifikan dari sub variabel struktur pesan yaitu 

menarik atau tidaknya struktur pada iklan produk terhadap motivasi konsumen 

dalam melakukan pembelian nugget FIESTA. 

5.  Diduga terdapat pengaruh signifikan dari sub variabel struktur pesan yaitu  

tingkat kemudahan iklan untuk dipahami konsumen atau sasaran terhadap 

motivasi konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perilaku Konsumen 

2.1.1 Definisi Perilaku Konsumen 

 Menurut James (1968) dalam Prabu (2002) perilaku konsumen dapat 

didefinisikan sebagai tindakan – tindakan individu yang secara langsung terlibat 

dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang – barang jasa ekonomis 

termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan 

tindakan – tindakan tersebut.   

 

2.1.2  Variabel – variabel Dalam Mempelajari Perilaku Konsumen 

 Ada tiga variabel dalam mempelajari perilaku konsumen sesuai dengan 

pendapat David L. Houden dan Albert J. Della Bitta (1984) yang mengemukakan 

bahwa variabel – variabel tersebut antara lain: 

1. Variabel Stimulus 

Variabel stimulus merupakan variabel yang berada diluar diri individu (faktor 

eksternal) yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Contoh: merek 

dan jenis barang, iklan, pramuniaga, penataan barang dan ruangan toko. 

 

2. Variabel Respon 

 Variabel respon merupakan hasil aktivitas individu sebagai reaksi dari 

variabel stimulus. Variabel respon sangat bergantung pada faktor individu dan 
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kekuatan stimulus. Contoh: kepuasan membeli barang pemberi penilaian 

terhadap barang, perubahan sikap terhadap suatu produk. 

 

3. Variabel Intervening  

Variabel intervening adalah variabel antara stimulus dan respon. Variabel ini 

merupakan faktor internal individu, termasuk motif – motif pembelian, sikap 

terhadap peristiwa, dan persepsi terhadap suatu barang. Peranan variabel 

intervening adalah untuk memodifikasi respon. 

 

2.2 Motivasi Konsumen 

2.2.1   Definisi Motivasi 

 Motivasi dapat didefinisikan sebagai sebuah alasan atau dorongan 

seseorang untuk bertindak (Anonymous, 2010b). Swastha dan Handoko (2000) 

menyatakan bahwa motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut Prabu (2002) motivasi adalah kondisi yang berpengaruh 

membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan 

dengan lingkungan kerja. 

 

2.2.2 Jenis Motivasi 

Secara umum motivasi dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis, antara lain: 

1. Motivasi Positif 

Motivasi positif merupakan proses pemberian motivasi di mana hal itu 

diarahkan pada usaha untuk mempengaruhi orang lain agar dia bekerja 
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secara baik dan antusias dengan cara memberikan keuntungan tertentu 

kepadanya. 

Contoh Motivasi Positif: Imbalan yang menarik, informasi tentang 

pekerjaan, kedudukan/jabatan, kondisi kerja, pemberian tugas berikut 

tanggung jawabnya, pemberian kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. 

 

2. Motivasi Negatif 

Motivasi negatif dapat didefinisikan sebagai suatu motivasi yang bersumber 

dari rasa takut atau pemikiran seseorang terhadap suatu objek yang 

berkonotasi buruk.     

  

3. Motivasi dari dalam 

Motivasi dari dalam adalah setiap kekuatan yang muncul dari dalam diri 

individu sendiri untuk mencapai tujuan atau keuntungan tertentu. 

 

4. Motivasi dari luar 

Motivasi dari luar adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya 

pengaruh yang ada di luar pekerjaan dan dari luar diri pekerja itu sendiri 

(Anonymous, 2010b) 

Stanton (1981) menyatakan bahwa motif adalah kebutuhan yang 

distimulasi yang dicari oleh individu yang berorientasi pada tujuan untuk 

mencapai rasa puas. Menurut Swastha dan Handoko (2000) motif adalah keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan – kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. 
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1.    Motif Manusia 

Perilaku manusia ditimbulkan atau dimulai dengan adanya motif. Karena 

tidak ada penggolongan motif yang dapat diterima secara umum, maka kita tidak 

dapat mengetahui secara mendalam tentang motif manusia. Namun demikian, 

psikolog – psikolog setuju bahwa motif dapat dikelompokkan dalam dua 

kelompok, yaitu: 

1. Motif Fisiologis, yang merupakan motif alamiah (biologis) seperti 

lapar, haus dan seks. 

2. Motif Psikologis, yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori 

dasar, yaitu: 

a. Motif kasih sayang (affectional motive): motif untuk 

menciptakan dan memelihara kehangatan, keharmonisan, dan 

kepuasan batiniah (emosional) dalam berhubungan dengan 

orang lain. 

b. Motif mempertahankan diri (ego-devensive motive): motif untuk  

melindungi kepribadian, menghindari luka fisik atau 

psikologis, menghindari untuk tidak ditertawakan dan 

kehilangan muka, mempertahankan prestice, mendapatkan 

kebanggaan diri.  

c. Motif memperkuat diri (ego-bolstering motive): motif untuk 

mengembangkan kepribadian, berprestasi, menaikkan harga 

diri dan pengakuan orang lain, memuaskan diri dengan 

penguasaannya terhadap orang lain. 
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2.   Macam – macam Motif dalam Pembelian 

 Menurut Swastha dan Handoko (2000), motif – motif manusia dalam 

melakukan pembelian untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

a. Motif pembelian primer dan selektif 

Motif pembelian dapat dibedakan menurut dasar pengaruhnya pada proses 

pembelian. Motif pembelian primer (primary buying motive) adalah motif 

yang menimbulkan perilaku pembelian terhadap kategori – kategori umum 

(biasa) pada suatu produk. Motif pembelian selektif (selective buying motive) 

adalah motif yang mempengaruhi keputusan tentang model dan merek dari 

kelas – kelas produk, atau macam penjual yang dipilih untuk suatu pembelian. 

 

b. Motif rasional dan emosional 

Motif dapat dibedakan pula oleh faktor – faktor yang menyebabkan orang 

membeli, yaitu faktor rasional dan emosional. Motif rasional adalah motif 

yang didasarkan pada kenyataan – kenyataan yang ditunjukkan oleh suatu 

produk kepada konsumen. Faktor – faktor yang dipertimbangkan dapat berupa 

faktor ekonomi seperti: faktor penawaran, permintaan dan harga. Selain itu 

juga faktor – faktor kualitas, pelayanan, ketersediaan barang, ukuran, 

kebersihan efisiensi dalam penggunaan, keawetan, dapat dipercaya dan 

keterbatasan waktu yang ada pada konsumen. Motif Emosional adalah motif 

pembelian yang berkaitan dengan perasaan atau emosi individu, seperti 

pengungkapan rasa cinta, kebanggaan, keyakinan, kesehatan, keamanan, dan 

kepraktisan. 
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2.3   Klasifikasi Motif 

 Wallendorf (1979) mengemukakan bahwa motivasi dapat digolongkan ke 

dalam dua klasifikasi yaitu cognitive motives dan affective motives. 

   

2.3.1 Motif Kognitif 

Motif – motif kognitif menekankan pada proses informasi seseorang, dan 

motif – motif afektif yang menekankan perasaan seseorang.  

1. Konsistensi 

Kecenderungan konsumen menerima hubungan yang positif antara harga dan 

kualitas merupakan hasil dari motif konsistensi. Jika kualitas tidak tentu dan 

harga tinggi, konsumen dapat beralasan bahwa harga tinggi disebabkan oleh 

biaya produksi bertambah dalam pembuatan produk. Maka, persepsi terhadap 

kualitas produk menjadi konsisten dengan persepsi harga. 

 

2. Atribut 

Dalam hal ini difokuskan pada orientasi konsumen ke arah kejadian eksternal 

dalam lingkungan. Dorongan untuk merencanakan apa sebab sesuatu itu 

terjadi, mengetahui sebab - sebab kejadian penting dan mengerti dunia 

seseorang. Hal ini merupakan karakteristik dari motif tersebut. 

 

3. Kategorisasi 

Konsumen yang menghadapi lingkungan yang kompleks, dorongannya adalah 

untuk mempermudah pengalamannya dengan tindakan mengkategorisasikan 

pengalaman – pengalaman tersebut. Hal ini terjadi jika konsumen termotivasi 
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untuk mempersiapkan mentalnya dalam mengkategorisasikan pengalamannya 

dengan mendapatkan hasil dari memorinya. 

 

4. Objektifikasi 

Untuk dapat mengamati perilaku orang lain kita harus mengerti motif apa yang 

melatar belakangi perilakunya itu. Konsumen yang mengkehendaki 

mengembangkan suatu pendapat terhadap sesuatu, pertama kali mereka 

mengulangi tingkah lakunya, dan kemudian atas dasar pengalaman 

sebelumnya, mereka dapat bersikap terhadap suatu barang sangat dipengaruhi 

oleh tindakan sebelumnya terhadap jenis dan merek tersebut.  

 

5. Autonomi  

Hal ini merupakan intisari dari pendekatan humanistik yang mengarah pada 

apa yang memotivasi seseorang, karakteristik konsumen dalam merealisasikan 

diri melalui pembentukan yang terintegrasi dan identitas yang autonom. Teori 

motivasi ini memberi tekanan pada perkembangan kebutuhan konsumen. 

 

6. Stimulasi 

Motif stimulasi diyakinkan untuk bertanggung jawab pada perilaku inovatif 

diantara konsumen. Konsumen dengan motif stimulasi tinggi memungkinkan 

low loyals. Hal ini menyebabkan konsumen mencoba merek atau produk baru 

yang menghindarkan diri mereka menggunakannya untuk waktu terlalu lama. 

Oleh karena itu, loyalitas mereka cukup sukar untuk konsumen yang 

mempunyai motif stimulasi tinggi. 
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7. Teologis 

Motif teologis konsumen konstan memperbandingkan pikirannya atau 

mengkehendaki situasi berdasarkan persepsinya dengan situasi yang ada 

sekarang, mencoba membuat situasi yang nyata menjadi sesuatu yang mungkin 

untuk dipikirkannya. 

 

2.3.2 Motif – motif Afektif 

1. Ketegangan Reduksi 

Konsumen dimotivasi untuk mereduksi atau mengurangi ketegangan yang 

dihadapinya agar terjadi keseimbangan pada dirinya. 

 

2.  Ekspresi atau air muka 

Perilaku konsumen dapat ditunjukkan melalui ekspresi mukanya. Artinya 

untuk mengetahui apakah konsumen merasa puas setelah proses pembelian, 

dapat dibaca melalui ekspresi muka. 

 

3. Pertahanan diri (ego-defense) 

Motif mempertahankan diri berupa dorongan untuk melindungi self-image 

dirinya. 

 

4. Reinforcement 

Kekuatan motivasi reinforcement konsumen akan mempertahankan dirinya 

dalam menacapai suatu tujuan. Reinforcement dapat memperkuat respon 

terhadap stimulus. Reinforcement dapat bersifat positif dan negatif. 
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Reinforcement positif merupakan hadiah (reward) dan yang negatif bersifat 

punishment (hukuman). 

 

5. Pernyataan (assertion) 

Motif pernyataan merupakan motif konsumen dalam berprestasi, kesukaan, 

kekaguman, dan kekuatan. Kebutuhan untuk berprestasi dan kekuasaan 

merupakan motif assertion. 

 

6. Afiliasi 

Motif afiliasi merupakan dorongan atau kebutuhan konsumen untuk 

mengadakan hubungan inter - personal dengan orang lain. 

 

7. Identifikasi 

Motif identifikasi merupakan motif konsumen untuk mendapatkan kepuasan, 

merasa dirinya diterima oleh lingkungan, dan merasa senang untuk memainkan 

peran serta untuk merasa dibutuhkan oleh lingkungan. 

 

8. Modelling 

 Motif modeling merupakan motif konsumen untuk melakukan tindakan yang 

sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. 
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2.4   Pemasaran 

2.4.1  Definisi Pemasaran  

 Pemasaran menurut Swastha dan Sukotjo (1998) menyebutkan bahwa 

pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan – kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, memperomosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan naik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Menurut Kotler (1997) pemasaran 

adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai ke pihak lain.  

 Menurut Payne (1993) pemasaran adalah suatu proses mempersepsikan, 

memahami, menstimulasi dan memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilih 

secara khusus untuk menyalurkan sumber–sumber sebuah organisasi untuk 

memenuji kebutuhan tersebut.  

 

2.4.2  Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran merupakan variabel – variabel yang dipakai oleh 

perusahaan sebagai sarana untuk mempengaruhi permintaan konsumen atas 

produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Marketing Mix atau bauran 

pemasaran merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yang terdiri dari 

variabel – variabel yang dipakai perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi atau 

melayani kebutuhan dan keinginan konsumen. Bauran pemasaran menurut 

Swastha dan Sukotjo (1998) merupakan kombinasi dari empat variabel atau 
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kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, 

struktur harga, kegiataan promosi, dan sistem distribusi. 

 

2.4.2.1 Promosi 

Perusahaan memproduksi produk atau jasa sesuai selera konsumen maka 

masyarakat dan konsumen potensial harus diberikan informasi tentang produk 

yang dipasarkan. Dengan harapan, konsumen akan melakukan pembelian yang 

berpengaruh pada peningkatan penjualan perusahaan. Untuk mendapatkan 

persepsi yang positif, salah satu cara adalah dengan melakukan komunikasi 

pemasaran. Komunikasi pemasaran sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Menurut Tjiptono (1997) komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan. 

 Bentuk dari komunikasi pemasaran adalah melalui promosi. Pengertian 

promosi menurut Swastha dan Sukotjo (1998) adalah arus informasi atau persuasi 

satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan menciptakan pertukaran pemasaran.  

 

2.4.2.2  Tujuan Promosi 

 Tujuan promosi menurut Tjiptono (1997) adalah menginformasikan, 

mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan kembali ketidaksamaan 

langganan serta sasaran tentang perusahaan atau bauran pemasaran. 

secara rinci tujuan promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Menginformasikan (informing) dapat berupa: 

a. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan produk baru. 

b. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk. 

c. Menyampaikan perubahan harga pada pasar. 

d. Menjelaskan cara kerja suatu produk. 

e. menginformasikan jasa – jasa yang disediakan oleh perusahaan. 

f. Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli. 

g. Membantu citra perusahaan. 

2. Membujuk pelanggan sasaran (persuading): 

a. Membentuk pilihan merek. 

b. Mengalihkan ke pilihan merek tertentu. 

c. Merubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 

d. Mendorong pembeli untuk membeli saat itu juga. 

e. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga (salesman). 

 

2.5  Communication Channel atau Saluran Pemasaran 

Komunikasi adalah proses di mana informasi yang tertutup di dalam 

sebuah paket dan disalurkan dan diberikan oleh pengirim kepada penerima 

melalui beberapa media. Komunikasi juga bisa diartikan sebagai pengoperan 

lambang atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam 

kegiatan komunikasi.  (Anonymous, 2010d) 

5 unsur  komunikasi, antara lain: 
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1. Who  

Sumber atau komunikator adalah pelaku utama / pihak yang mempunyai 

kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi, bisa 

seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai 

komunikator. 

 

2. Message (pesan) 

Apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima 

(komunikan), dari sumber (komunikator) atau isi informasi. Merupakan 

seperangkat simbol verbal atau non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan 

atau maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan yaitu makna, simbol untuk 

menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. 

 

3. Channel (saluran atau media) 

Wahana atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) 

kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka), maupun tidak 

langsung (melalui media cetak atau elektronik dll). 

 

4. To Whom (untuk siapa atau penerima) 

Orang, kelompok, organisasi, suatu negara yang menerima pesan dari 

sumber. Disebut tujuan (destination), pendengar (listener), khalayak (audience), 

komunikan, penafsir, penyandi balik (decoder). 
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5. Effect (dampak atau efek) 

Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah 

menerima pesan dari sumber, seperti perubahan sikap, bertambahnya 

pengetahuan, dll. 

 Saluran komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu alat atau media yang 

digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dari pengirim ke 

penerima pesan.    

 

2.6  Media Televisi 

 Peter Collet, psikolog Inggris dari Oxford telah melakukan penelitian 

tentang bagaimana orang menyaksikan televisi. Collet menyebutkan bahwa 

selama menyaksikan televisi, orang melakukan apa saja sambil tetap menonton 

televisi. Studi ini menemukan bahwa sebagian besar hanya menyerap 10 % 

keseluruhan iklan yang disiarkan dan hanya sebagian kecil yang menyerap 90 % 

dari keseluruhan siaran komersil yang ditayangkan televisi. Hal ini biasa terjadi 

karena (Kasali, 1992): 

1. Sifat iklan itu sendiri yang mencerminkan sifat produk itu sendiri. 

2.     Sifat khalayak pemirsa. Sebagian khalayak sama sekali tidak mau disuguhi 

iklan, sedangkan sebagian besar memang commercial consumer. 

3.  Perhatian pemirsa acap kali ditentukan oleh kehadiran orang lain didalam 

ruang tempat menonton, semakin banyak orang yang berada di ruang 

tersebut, semakin kecil perhatian orang tersebut terhadap iklan. 
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4.  Pemuatan iklan. Jika iklan disela diantara adegan – adegan yang menarik 

dari suatu program, makin banyak waktu yang dihabiskan oleh pemirsa 

untuk melihat iklan tersebut. 

5. Positioning iklan tersebut didalam keseluruhan program siaran televisi, 

saat- saat penyiaran, dan acara yang disela. 

 

2.6.1   Kekuatan dan Kelemahan Televisi  

 Menurut Swastha dan Irawan (1985), kekuatan dan kelemahan media 

televisi, antara lain: 

 

Kekuatan: 

1. Kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang lebih luas. 

2. Kemampuan menimbulkan dampak yang kuat terhadap konsumen, dengan 

tekanan sekaligus dua indera: penglihatan dan pendengaran. 

3. Televisi mempunyai kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi persepsi 

khalayak sasaran, dimana kebanyakan calon pembeli lebih percaya pada 

perusahaan yang mengiklankan produknya di televisi daripada yang tidak 

sama sekali. Ini menunjukkan cerminan bonafiditas pengiklan. 

 

Kelemahan: 

1. Biaya pembuatan dan penyiaran iklan yang mahal. 

2. Televisi merupakan media yang tidak selektif, segmentasinya tidak setajam 

media cetak. Jadi iklan televisi mempunyai kemungkinan menjangkau pasar 

yang tidak tepat.  
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3. Media televisi tidak luwes dalam pengaturan teknis. Iklan – iklan yang telah 

dibuat dapat diubah begitu saja jadwalnya, apalagi menjelang jam 

penyiarannya.  

 

2.6.2 Iklan Media Televisi 

2.6.2.1  Pengertian Iklan 

 Kata iklan (advertising) berasal dari bahasa Yunani, yang artinya 

“menggiring seseorang pada gagasan”. Secara umum, iklan berwujud penyajian 

informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan atau toko yang 

dijalankan dengan kompensasi biaya tertentu. Periklanan dapat didefinisikan 

sebagai suatu bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasari pada informasi 

tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran 

seseorang untuk melakukan pembelian. Iklan merupakan sarana komunikasi 

terhadap produk yang disampaikan melalui berbagai media dengan biaya 

pemprakarsa  agar  masyarakat  tertarik untuk menyetujui dan mengikuti 

(Pujiyanto, 2001). Menurut Pattis (1993) iklan diartikan sebagai setiap bentuk 

komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seseorang pembeli potensial 

dan mempromosikan penjualan suatu produk barang atau jasa untuk 

mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik, untuk berfikir 

atau bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang  iklan. 
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2.6.2.2  Tujuan Iklan 

 Swastha dan Sukotjo (1998) menyatakan bahwa tujuan periklanan yang 

utama adalah menjual atau meningkatkan penjualan barang, jasa, atau ide. 

Sedangkan menurut Morton dalam “The Journal of advertising” periklanan 

sebagai alat pemasaran memiliki tiga macam tujuan yang dikenal “The Three R’s 

of advertising”. Tiga R tersebut antara lain: 

a. Retain “Loyal” Customers 

Holding of all buyers to keep continuing for purchasing product. 

b. Retrive “Lost” Customers 

To minimize all buyers move to another product which has pereferensi 

c. Recruit “New” Cusromers 

Recruitment all new customers and all of buyers to more interesting buy 

all of product which has been advertised. 

 Menurut Kotler dalam Durianto (2003), tujuan perikalan yang berkaitan 

dengan sasarannya dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Iklan yang memberikan informasi (informative) kepada khalayak tentang seluk 

beluk suatu produk. Biasanya, iklan dengan cara ini dilakukan secara besar – 

besaran pada tahap awal peluncuran suatu jenis  produk dengan tujuan  

membentuk permintaan awal. 

2.  Iklan untuk membujuk (persuasive) dilakukan dalam tahap kompetitif. 

Tujuannya adalah membentuk permintaan selektif permintaan tertentu. Pada 

umumnya iklan yang bersifat persuasive ini digunakan untuk merek yang 

siklus hidupnya pada tahap pertumbuhan (growth stage). 
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3.  Iklan untuk mengingatkan (remining) yaitu untuk menyegarkan informasi 

yang diterima masyarakat. Iklan jenis ini sangat penting bagi produk yang 

sudah mapan. Bentuk iklan jenis ini adalah iklan penguat (reinforcement 

advertising) yang bertujuan untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa 

mereka telah melakukan pilihan yang benar. Umumnya iklan jenis ini 

digunakan pada fase kedewasaan (maturity) suatu merek. 

 

2.6.2.3   Jenis Iklan 

 Iklan diklasifikasikan dalam banyak bentuk. Jefkins (1997) menyatakan 

bahwa jenis iklan ada tujuh kategori, yaitu: 

1.  Iklan Konsumen (consumen advertising) 

Terdapat dua macam barang yang umumnya dibeli oleh konsumen yaitu 

barang konsumen (consumen goods) dan barang tahan lama (durable goods). 

Bersama dengan jasa konsumen (consumen service), semua barang tersebut 

diiklankan lewat media suatu lapisan sosial tertentu yang akan dibidik. 

 

2.  Iklan Antar Bisnis (business-to-business advertising) 

Iklan ini berfungsi untuk mempromosikan barang dan jasa non konsumen, 

artinya bagi pemasang iklan maupun sasaran iklan sama – sama perusahaan. 

 

3.  Iklan Perdagangan (trade advetising) 

Iklan ini memberikan informasi kepada para pedagang tentang barang – 

barang yang tersedia untuk dijual kembali. Iklan semacam ini menawarkan 
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untuk memesan atau menanyakan informasi lebih lanjut, serta membantu para 

salesman dilapang untuk menghubungi pemilik stok barang. 

 

4.  Iklan Eceran (retail advertising) 

Iklan ini dibuat dan disebarkan oleh pihak pemasok, perusahaan atau pabrik 

pembuat produk dan iklan ini biasanya ditempelkan di semua lokasi yang 

menjual produk tersebut kepada konsumen. 

 

5.  Iklan Keuangan (financial advertising) 

Iklan keuangan meliputi iklan untuk bank, jasa tabungan, asuransi dan 

investasi. Tujuan iklan keuangan adalah untuk menghimpun dana pinjaman 

atau menawarkan model baik dalam bentuk asuransi, penjualan saham, surat 

obligasi, surat hutang atau dana pensiun. 

 

6.  Iklan Rekruitmen (recruitment advertising) 

Iklan ini digolongkan pada pemasaran langsung atau perdagangan tanpa toko. 

Iklan ini dapat berupa penawaran lewat pos (direct mail), iklan televisi dan 

teleteks, pemesanan produk lewat pos (mail order) dan internet yang lebih 

dikenal dengan pemasaran tanggapan langsung (indirect response marketing). 

 

7.  Iklan Lowongan (classified advertising) 

Iklan ini bertujuan untuk merekrut calon pegawai dan bentuknya antara lain 

kolom yang menjanjikan kerahasiaan pelamar atau iklan selebaran biasa. 
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2.6.2.4  Cara Penyajian Iklan 

 Untuk menyajikan suatu iklan menurut Kasali (1992) perlu 

memperhatikan elemen – elemen dari rumus AIDA, yaitu: 

1.   Attention (perhatian) 

Periklanan harus menarik perhatian khalayak sasaran, baik pembaca, 

pendengar atau pemirsa. Untuk iklan memerlukan bantuan, antara lain berupa 

ukuran (size untuk media cetak atau air time untuk media penyiarannya). 

Penggunaan warna (spot atau full colour), tata letak (lay out). Jenis – jenis 

huruf (tipografi), serta suara khusus untuk iklan radio atau televisi. 

 

2.   Interest (minat) 

Perhatian harus segera ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul  rasa ingin 

tahu secara lebih rinci didalam calon pembeli. Untuk itu mereka harus 

dirangsang agar mau membaca dan mengikuti pesan yang disampaikan. 

Dengan demikian penggunaan kata – kata atau kalimat pembuka sebaiknya 

dapat merangsang otak untuk tahu lebih lanjut. 

 

3.   Desire (keinginan) 

Tidak ada gunanya menyenangkan calon pembeli dengan rangkaian kata – 

kata  yang gembira melalui sebuah iklan, kecuali iklan tersebut berhasil 

menggerakkan keinginan orang untuk memiliki, memakai dan melakukan 

sesuatu harus dibangkitkan.  
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4.   Conciction (rasa percaya) 

Untuk menimbulkan rasa percaya diri calon pembeli, sebuah iklan dapat 

ditunjang berbagai kegiatan seperti: testimonial atau pembuktian, membagi – 

bagi contoh secara gratis, menyodorkan pandangan positif dari tokoh – tokoh 

masyarakat terkemuka serta hasil pengujian dari Departemen Kesehatan, 

Perindustrian, Lembaga Swadaya Masyarakat, Laboratorium terkemuka, atau 

Perguruan Tinggi. 

 

5.   Action (tindakan) 

Setelah calon pembeli mempunyai rasa percaya kepada produk yang 

ditawarkan maka langkah terakhir adalah membujuk calon pembeli agar 

secepat mungkin melakukan suatu tindakan pembelian. 

 

2.6.2.5    Memilih Media Iklan 

 Promosi melalui periklanan membutuhkan media untuk menyampaikan 

pesan iklannya. Menurut Kotler (1997) perencanaan media membuat pilihan dari 

berbagai kategori media ini dengan pertimbangan beberapa variabel yang paling 

penting adalah: 

1. Kebiasaan media audien sasaran, misalnya radio atau televisi yang paling 

efektif untuk menjangkau remaja. 

2. Produk, berbagai jenis media memiliki kemampuan yang berbeda – beda 

dalam hal demonstrasi, visualisasi, penjelasan, keyakinan dan warna.  

3.  Pesan yang meliputi hal – hal apa saja yang ingin disampaikan oleh produsen 

atau pembuat iklan kepada konsumen atau pemirsa iklan.  
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4.  Biaya, iklan televisi sangat mahal, sedangkan iklan surat kabar sangat murah. 

Yang penting adalah biaya tiap seribu paparan bukannya biaya total. 

 

2.7  Merancang Pesan 

 Pada dasarnya, keseluruhan strategi pemasaran harus menentukan apa 

pesan yang harus disampaikan. Sebagai pedoman untuk merencanakan pesan 

(message), kita dapat menggunakan konsep AIDA: menarik perhatian (attention), 

mempertahankan minat (interest), membangkitkan keinginan (desire), dan 

mendorong tindakan (action). 

 Menurut Kotler (1997), memformulasikan pesan memerlukan pemecahan 

atas empat masalah, yaitu: apa yang akan dikatakan (isi pesan), bagaimana 

mengatakannya secara logis (struktur pesan), bagaimana mengatakannya secara 

simbolik (format pesan), dan siapa yang seharusnya mengatakan (sumber pesan). 

1.  Isi Pesan (message content) 

 Mengacu pada strategi yang digunakan untuk mengkomunikasikan 

gagasan ke pemirsa. Langkah pertama yang logis dalam menciptakan pesan 

adalah dengan memutuskan isinya, yaitu pengirim pesan harus memilih isyarat 

apa yang digunakan untuk mengkomunikasikan arti. 

Dalam menentukan isi pesan yang baik, manajemen mencari daya tarik, 

tema, ide, atau usaha penjualan yang unik. Hal ini berarti memformulasikan suatu 

manfaat, motivasi, identifikasi, atau alasan mengapa audien harus mengingat 

produk itu. Ada tiga jenis daya tarik yaitu daya tarik rasional membangkitkan 

kepentingan para audien. Daya tarik rasional menunjukkan bahwa produk tersebut 

menghasilkan manfaat yang dikatakan. Daya tarik emosional mencoba 
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membangkitkan emosi positif dan negatif yang akan memotivasi pembelian. Daya 

tarik moral diarahkan pada perasaan audien tentang apa yang benar dan tepat. 

 

2.  Struktur Pesan 

 Struktur pesan mengacu pada bagaimana isi pesan disusun. Penelitian 

Hovland di Universitas Yale menyoroti isi pesan dan hubungannya dengan 

penarikan kesimpulan, argumen sepihak (on-sided argument) versus argumen dua 

pihak (two-sided argument), serta urutan penyajian argumen. 

 

3.  Format Pesan 

 Komunikator harus mengembangkan suatu format yang kuat untuk 

pesannya. Dalam iklan tercetak, komunikator harus menentukan judul, kata – 

kata, ilustrasi dan warna. Jika pesan disampaikan melalui radio, maka 

komunikator harus teliti memilih kata, kualitas suara (kecepatan suara, irama, pola 

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

pesan disampaikan melalui televisi atau langsung secara pribadi, maka semua 

unsur tadi ditambah bahasa tubuh (isyarat non verbal) harus direncanakan. 

Penyajian harus memperhatikan ekspresi wajah, gerak, isyarat, pakaian, postur, 

dan gaya rambut. Jika pesan disampaikan melalui produk atau kemasannya, maka 

komunikator harus memperhatikan warna, tekstur, aroma, ukuran, dan bentuk. 
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4.  Sumber Pesan 

 Sumber pesan adalah individu atau karakter yang menyampaikan pesan. 

Prinsip karakteristik sumber pesan (source characteristic), atau fitur sumber yang 

berdampak pada efektivitas penyampaian pesan adalah: 

1. Kredibilitas. Istilah kredibilitas sumber pesan (source credibility) mengacu 

pada sejauh mana sumber di pandang memiliki keahlian (source expertive) 

yaitu mengacu pada tingkat pengetahuan yang memiliki sumber terhadap 

subjek dimana ia berkomunikasi dapat memberikan informasi yang tidak 

memihak dan jujur. 

2. Daya tarik fisik, seseorang yang menonton televisi atau melihat majalah untuk   

merealisasikan pentingnya daya tarik sumber (source physical attractiveness) 

3. Sumber yang menyenangkan (source likability) mengacu pada perasaan positif 

dan negatif yang dimiliki konsumen terhadap informasi. 

4. Sumber yang penuh arti, sumber – sumber yang penuh arti dengan 

menghubungkannya dengan merek, para pengiklan dapat mentransver arti itu 

ke produk mereka. 

Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik atau terkenal akan 

lebih menarik perhatian dan mudah diingat. Faktor – faktor yang paling sering 

diidentifikasi adalah keahlian (expertive) adalah pengetahuan khusus yang 

dimiliki oleh komunikator untuk mendukung pesan yang disampaikan, kelayakan 

untuk dipercaya (transwortiness) berkaitan dengan anggapan atas tingkat 

objektivitas dan kejujuran sumber pesan, dan kemampuan untuk disukai 

(likability) menunjukkan daya tarik sumber bagi pelanggan. 

 



 33  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 April sampai dengan 18 Mei 2010 

yang dilaksanakan di Giant Hypermart yang terletak di Mall Olympic Garden 

(MOG) kota Malang. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive, dimana 

pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa lokasi 

tersebut adalah salah satu lokasi pemasaran nugget FIESTA yang baru didirikan 

di kota Malang sehingga diharapkan hasil penelitian tidak “kadaluarsa” jika 

dibandingkan dengan lokasi lain yang sudah sering dijadikan lokasi penelitian.  

 

3.2 Materi Penelitian 

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang 

ciri – cirinya akan diduga (Singarimbun dan Effendi, 1995).  Populasi merupakan 

keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2002). Dalam  penelitian ini, populasinya 

adalah konsumen produk olahan hasil peternakan FIESTA yang berada di Giant, 

Malang Olympic Garden. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 

2002). Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 100 

responden. Jumlah sampel sebanyak 100 responden ini menurut Arikunto (2002) 

telah memenuhi konsep keterwakilan, dimana sampel minimal dari suatu objek 

penelitian yang mempunyai karakteristik populasi yang bersifat luas adalah 

minimal 30 orang atau 10 % dari jumlah populasi. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana pada 

penelitian studi kasus, maka akan dilakukan pemeriksaan longitudinal yang 

mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus 

dengan menggunakan cara – cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, 

pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya, sehingga sebagai 

hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu 

terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya (Anonymous, f).  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory. Menurut 

Singarimbun dan Effendi (1995) penelitian explanatory digunakan untuk 

menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode survey dengan penyebaran kuisioner dan 

wawancara terhadap konsumen yang mengisi kuisioner saat penelitian 

berlangsung. Kuisioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan 

daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan 

respon atas daftar pertanyaan tersebut. Wawancara yaitu komunikasi antara lisan 

peneliti dengan responden atau sumber data yang dilakukan secara sistematis 

sesuai dengan tujuan penelitian (Umar, 2003). Responden ditentukan secara 

purposive sampling. 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data 

primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti, 

dimana data didapat menggunakan kuisioner dan wawancara dengan responden 

yang mengisi kuisioner. Data sekunder adalah data yang diperlukan dalam 
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penelitian yang diperoleh melalui studi literatur dan sumber lain yang 

mendukung. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang besarnya dapat mempengaruhi 

besarnya variabel terikat. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini, antara lain: 

1.  Isi Pesan (X1) 

Yaitu suatu rangkaian informasi mengenai suatu hal yang akan disampaikan. 

Dalam penelitian ini, isi pesan melingkupi mudah atau tidaknya isi pesan 

dipahami oleh konsumen (X1.1), isi pesan mampu menggerakkan reaksi positif 

untuk membeli (X1.2), isi pesan yang terdapat pada iklan membantu konsumen 

untuk mengingat produk (X1.3), dan isi pesan menjelaskan manfaat dan 

keuntungan produk (X1.4)  

 

2.  Format Pesan (X2) 

Yaitu suatu susunan pesan yang memuat bagaimana cara penyampaian pesan 

simbolik. Dalam variabel format pesan, variabel ini terdiri dari tampilan iklan 

(X2.1), kejelasan kata – kata yang digunakan (X2.2), musik yang digunakan 

(X2.3), dan ilustrasi yang digunakan pada iklan (X2.4)  

 

3.  Struktur Pesan (X3) 

Yaitu susunan pesan yang memuat pesan bagaimana cara penyajian iklan yang 

akan disampaikan. Dalam penelitian ini, struktur pesan meliputi menarik atau 
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tidaknya struktur pada iklan produk (X3.1), tingkat kemudahan iklan untuk 

dipahami konsumen atau sasaran (X3.2), tingkat kemampuan iklan  

menyampaikan pesan produk (X3.3). 

 

4.  Sumber Pesan (X4) 

Yaitu sumber yang menyampaikan informasi yang dimaksudkan. Sumber 

pesan pada penelitian ini meliputi dipercaya atau tidaknya model yang 

digunakan pada iklan oleh masyarakat (X4.1), intonasi dan ekspresi model 

(X4.2), model atau sumber pesan memiliki pengaruh positif (X4.3), tanggapan 

masyarakat terhadap sumber atau model iklan (X4.4). 

 

3.4.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang besarnya tergantung pada 

variabel bebas.  Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat (Y) adalah 

motivasi konsumen dalam pembelian produk FIESTA. 

 

3.4.3 Teknik Pengukuran Variabel 

 Untuk mengukur variabel yang akan diteliti, maka digunakan teknik skala 

pengukuran yang bertujuan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur 

agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah 

penelitian selanjutnya. Teknik skala pengukuran ada empat, antara lain skala 

nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio (Rangkuti, 2003). 

 Variabel penelitian yang diukur dengan skala ordinal, menjadi indikator 

variabel yang kemudian dijadikan titik tolak penyusunan item – item instrumen, 
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bisa berbentuk peryataan maupun pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen 

memiliki gradasi dari tertinggi (sangat positif) yaitu angka 5 sampai dengan yang 

terendah (sangat negatif) yaitu 1. 

 

3.5 Analisa Data 

 Adapun metode analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis deskriptif, analisa yang menguraikan tentang data primer yang 

didapat dari perusahaan serta data dari konsumen produk daging olahan 

FIESTA. Perlunya memperhatikan kelebihan dan kekurangan setiap alternatif 

telah dikemukakan kemudian diambil kesimpulan, mana dari alternatif 

tersebut yang paling baik untuk diterapkan, disesuaikan dnegan keadaan yang 

bersangkutan. Data – data yang diperoleh dari konsumen FIESTA melalui 

penyebaran kuisioner dan wawancara singkat akan digunakan sebagai 

instrumen pendukung dalam analisis kuantitatif penelitian ini. 

2. Analisis kuantitatif, merupakan suatu kegiatan menganalisa data yang 

berbentuk angka dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan serta 

menghitung data angka dengan menggunakan rumus yang relevan. Analisis 

kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Analisis Regresi Logistik 

Analisa regresi logistik merupakan model statistik yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y). Uji regresi logistik adalah alat analisis yang digunakan untuk 

meramalkan hasil diskrit, seperti keanggotaan kelompok, dari satu set 
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variabel yang dapat kontinu, diskrit, dikotomis, atau campuran dari semua 

ini.  Umumnya, variabel dependen atau respons yang dikotomis, seperti 

kehadiran / absen atau keberhasilan / kegagalan. Diperoleh dari literatur 

(Anonymous, 2007c) rumus regresi logistik adalah sebagai berikut:  
 

 

Keterangan: 

 P = Kemungkinan konsumen membeli produk 

β =  Parameter yang akan dicari 

X = Variabel yang mempengaruhi konsumen 

∑         = Tingkat kesalahan random di distribusi secara  logistik 

X1.1 = Mudah atau tidaknya isi pesan dipahami oleh konsumen 

X1.2 = Isi pesan mampu menggerakkan reaksi positif untuk      

membeli  

X1.3 = Isi pesan pada iklan membantu konsumen mengingat 

produk 

X1.4 = Isi pesan menjelaskan manfaat dan keuntungan produk 

X2.1 = Tampilan iklan 

X2.2 = Kejelasan kata-kata yang digunakan 

X2.3 = Musik yang digunakan 

X1.3 = Isi pesan pada iklan membantu konsumen mengingat 

produk 

X2.4 = Ilustrasi yang digunakan pada iklan 

X3.1 = Menarik atau tidaknya struktur iklan 

X3.2 = Tingkat kemudahan iklan dipahami konsumen 
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X3.3 = Tingkat kemampuan iklan menyampaikan pesan produk 

X4.1 = Dipercaya atau tidaknya model yang digunakan pada 

iklan oleh masyarakat 

X4.2 = Intonasi dan ekspresi model 

X4.3 = Sumber pesan memiliki pengaruh positif 

X4.4 = Tanggapan masyarakat terhadap sumber pesan 

 

b.  Uji Hipotesis 

1.  uji t test 

Untuk mengetahui pengaruh iklan televisi yang terdiri dari isi pesan, 

struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian, digunakan Uji t. menurut Rangkuti 2003), rumus 

Uji t adalah: 

  
 t = b 
     Sb 

Keterangan: 

Tb =  Besarnya Thitung 

B = Parameter estimasi 

Sb = standar error 

 

c.  Uji Validitas 

Menurut Singarimbun (1995) validitas menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur itu mengukur apa yang akan diukur. Sekiranya peneliti 

menggunakan kuisioner dalam pengumpulan data penelitian, maka 
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kuisioner yang disusunnya harus mengukur apa yang ingin 

dilakukannya. Untuk mengukur validitas instrument menggunakan 

rumus teknik korelasi produk moment. 

   r = N ∑ XY – (∑ X) (∑ Y) 
     √( N∑X2 - (∑X)2 (N∑Y2- (∑Y)2) 

 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi X dan Y 

  N = Jumlah sample 

X = Skor item / butir pertanyaan 

Y = Skor total 

 

d.   Uji Reliabilitas 

 Menurut Singarimbun (1995) reabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan  sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau 

dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk 

mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif 

konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. 

   Menurut Arikunto (2002) reliabilitas dihitung dengan 

menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach dengan rumus sebagai 

berikut: 

    Rii = (k/k - 1) (1 - ∑ợb2/ợt 
2) 

 Keterangan: 

  Rii =  Reliabilitas instrument 

  k =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
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  ợt2 = Jumlah varians butir 

  ợ2 = Varians total 

  Setelah dilakukan perhitungan kemudian dibandingkan dengan 

tabel nilai kritisnya pada taraf signifikan 0,05 (%=5%). Jika perhitungan 

dari Uji validitas dan reabilitas lebih besar dari nilai kritisnya, maka 

hasil penelitian tersebut dikatakan valid dan reliabel. 
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3.6   Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini, batasan istilah yang digunakan, antara lain: 

1. Komunikasi  :Proses penyampaian pesan mengenai produk yang 

ditawarkan dari produsen nugget FIESTA kepada 

masyarakat atau konsumen nugget FIESTA 

2. Channel : Alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

mengenai produk yang ditawarkan dari produsen nugget 

FIESTA kepada masyarakat atau konsumen nugget 

FIESTA. 

3. Iklan                      : media yang digunakan produsen atau lembaga yang 

digunakan untuk mengenalkan produk barang atau jasa 

yang dimiliki kepada masyarakat atau konsumen. 

4.  Motivasi  : Alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. 

5. Nugget FIESTA : Olahan daging ayam dengan melalui proses pengolahan 

dengan standar baik dan disimpan dengan pendinginan suhu 

yang sudah ditentukan yang dijual di Giant Hypermart 

Malang. 

6. Isi pesan : Informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

produk nugget FIESTA yang disampaikan dari pembuat 

pesan untuk konsumen atau masyarakat. 

7. Struktur pesan : Susunan atau runtutan penyampaikan pesan pada iklan. 

8. Format pesan : Cara penampilan pesan pada iklan yang diatur, mulai dari 

judul, kata-kata, ilustrasi, warna. 

9. Sumber pesan : Individu atau karakter yang menyampaikan pesan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

4.1   Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Keberadaan produk nugget di pasaran tidak terlepas dari usaha produsen 

atau perusahaan yang bergerak di bidang peternakan untuk meningkatkan daya 

jual produk yang ditawarkan melalui pengolahan lebih lanjut. Dengan pengolahan 

hasil peternakan, diharapkan mampu meningkatkan nilai jual suatu produk 

peternakan, salah satu contoh adalah pengolahan daging menjadi nugget yang 

akan meningkatkan konsumsi produk yang ditawarkan kepada masyarakat, karena 

dengan pengolahan lebih lanjut tersebut, hasil produksi peternakan dapat 

dikonsumsi dengan praktis. 

 Menyadari peluang ini, PT. Charoen Phokpand sebagai salah satu 

perusahaan agro bisnis yang bergerak di bidang produsen pakan ternak, 

peternakan ayam, obat - obatan hewan, peralatan ternak unggas diteruskan ke 

industri kelautan, pada tahun 1997 memperluas pangsa pasar dengan 

memproduksi produk olahan hasil peternakan. Pada tahun 2003, sesuai dengan 

keputusan manajemen PT. Charoen Phokphand Indonesia untuk fokus pada bisnis 

pengolahan makanan, dibentuklah suatu perusahaan baru untuk menangani 

pendistribusian penjualan produk - produk PT Charoen Phokphand Indonesia 

dengan nama PT. PrimaFood International (PrimaFood). 

Produk PT. PrimaFood sangat bervariasi, mulai dari produk makanan 

dengan bahan dasar ayam khususnya dan bahan lain umumnya (sapi dan hasil 

laut). Semua produk tersebut dapat dan aman dikonsumsi bagi orang dewasa 
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maupun anak-anak mulai dari usia 2 tahun keatas. Sebagian besar produk adalah 

produk makanan olahan yang harus disimpan beku -18°C dan dapat disimpan 

hingga jangka waktu  maksimum 1 tahun untuk produk goreng dan 7 bulan untuk 

produk steam atau rebus dari tanggal produksi. Selain itu, perusahaan ini juga 

memiliki produk chilled (kategori sosis dan bakso) yang harus disimpan dalam 

suhu 0-5°C dan dapat disimpan hingga jangka waktu 3 bulan dari tanggal 

produksi.  

Beberapa produk dari PT. PrimaFood terdiri dari beberapa tipe, antara lain 

Produk Olahan (Fiesta, Champ, Okey), sosis dan bakso (Fiesta sosis dan bakso, 

Champ sosis dan bakso, Okey sosis dan bakso), dimsum (Fiesta Dimsum), French 

fries (Fiesta French Fries), seafood (Fiesta Seafood), sauce (Fiesta Sauce) dan 

produk lainnya. Dari beberapa produk olahan hasil peternakan tersebut, produk 

dengan merek FIESTA memiliki pangsa pasar terbesar dibanding merek lain yang 

ditawarkan oleh PT. PrimaFood. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, 

selain dari rasa, penggunaan iklan yang digunakan juga turut mempengaruhi 

keadaan tersebut. Iklan yang terdapat di televisi saat ini lebih menonjolkan produk 

FIESTA dibandingkan dengan produk lain, sehingga hal ini membuat produk 

nugget dengan merek FIESTA lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan 

produk olahan hasil peternakan dengan merek lain milik PT. PrimaFood.  

Dalam pemasarannya, produk ayam olahan FIESTA dibagi menjadi 

beberapa jenis, antara lain Golden Fiesta, Fiesta, dan Fiesta Champ. Pembagian 

jenis ini untuk mengkategorikan pangsa pasar yang dituju. Golden Fiesta lebih 

ditujukan untuk segmen menengah ke atas, Fiesta ditujukan untuk segmen 

menengah dan Fiesta Champ untuk segmen menengah dan menengah ke bawah. 
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4.1.1   Iklan nugget FIESTA di televisi 

Untuk promosi melalui periklanan, produk FIESTA selain diiklankan 

melalui televisi, juga di iklankan dengan menggunakan media cetak. Selain 

promosi melalui iklan yang terdapat di televisi, produk dengan merek FIESTA 

juga dijadikan ujung tombak untuk dipasarkan ke masyarakat dengan 

menggunakan merek tersebut saat PT. PrimaFood menjadi sponsor pada beberapa 

acara yang disiarkan di televisi. Beberapa acara di televisi yang pernah disponsori 

antara lain: 

a. Star Kid Yaiyalah yang ditayangkan di ANTV setiap hari Sabtu pukul 

08.00 WIB. 

b.  FIESTA ON GO SPOT yang ditayangkan di RCTI setiap hari Minggu 

pukul 06.30 WIB. 

c.  FIESTA support IDOLA CILIK 2 yang ditayangkan di RCTI. 

d.  FIESTA on I – GOSSIP yang ditayangkan di Trans 7.  

Iklan nugget FIESTA yang selama ini ditayangkan di televisi terdapat dua 

macam, yaitu iklan nugget FIESTA tipe animasi yang ditayangkan pada tahun 

2006. Iklan tipe animasi menggunakan beberapa karakter, antara lain karakter 

ilmuwan laki – laki setengah baya dimana karakter tersebut adalah sebagai 

karakter utama yang mengenalkan atau mempromosikan produk FIESTA kepada 

konsumen atau pemirsa iklan. Karakter kedua yang digunakan pada iklan ini 

adalah karakter beberapa ekor ayam yang selanjutnya mengalami proses 

pengolahan menjadi nugget. Karakter lainnya adalah sebuah anggota keluarga 

yang terdiri dari anak laki – laki dan perempuan beserta kedua orang tua yang saat 

itu digambarkan sedang mengkonsumsi nugget FIESTA bersama – sama. Pada 
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iklan ini ditunjukkan proses pengolahan daging ayam menjadi nugget yang 

dilakukan oleh produsen, dimana pada iklan dijelaskan bahwa nugget diproses 

secara higienis, dibekukan dengan suhu -40°C, dan bebas pengawet  

Tipe iklan lainnya yaitu iklan tipe real atau nyata dimana pada iklan ini 

digunakan tokoh manusia nyata, iklan ini ditayangkan mulai tahun 2007 hingga 

saat ini. Iklan ini juga menggunakan beberapa karakter, antara lain karakter 

seorang ibu rumah tangga yang muncul pada awal iklan, karakter anak laki- laki 

dari sebuah keluarga, dimana karakter anak laki – laki tersebut diperankan oleh 

aktor yang sudah dikenal masyarakat yaitu Glen Allinskie, dan beberapa karakter 

lain yang digunakan sebagai anggota keluarga. Iklan ini menceritakan suatu 

kejadian mengenai acara pertemuan keluarga yang semakin meriah karena adanya 

produk – produk FIESTA yang diperlihatkan dalam iklan dapat dikonsumsi secara 

langsung (hanya melalui proses penggorengan) ataupun diolah secara kelanjutan 

(melalui proses pemasakan dengan campuran bumbu) yang digunakan untuk 

konsumsi saat acara pertemuan keluaga tersebut.  

 

4.2  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Giant Mall Olympic Garden (MOG) cabang kota Malang terletak di Jalan 

Kawi, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang. Giant 

Hypermart berdiri di Indonesia pada tahun 2002. Giant Hypermart merupakan 

bisnis utama PT. Hero Supermarket. Pada awalnya Hero Supermarket didirikan 

pada tahun 1951 berupa toko kelontong “Hero” yang terletak di Gang Ribal, 

Jakarta. Pada tahun 1971, Hero Mini Supermarket sebagai gerai swalayan pertama 

di Indonesia dibuka di Jl. Falatehan Kebayoran Baru, Jakarta. Tahun 1988, Hero 
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Mini Supermarket mulai berkembang, sehingga menjadi perusahaan retail 

pertama di Indonesia yang turut serta di Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 1988 PT. 

Hero Supermarket mulai bergabung dengan Dairy Farm sekaligus Guardian dan 

akhirnya pada tahun 2002 Giant Hypermart mulai didirikan di Indonesia. 

 Tahun 1985 Giant pertama dibuka di Kelana Jaya. Pada Februari 1988 

melakukan strategi dengan beraliansi bersama Diary farm International 

(Hongkong), member of Jardine Matheson Group dan kemudian menjadi Giant 

Hypermart. Hingga saat ini, Giant Hypermart telah berkembang di seluruh 

pelosok kota besar di Indonesia sebanyak 11 outlet hypermart dan 10 outlet Giant 

Superstore.  

 Giant Hypermart merupakan toko serba ada yang melayani penjualan 

dalam bentuk grosir dan eceran dengan slogan “Lower Prices Everyday” yang 

berarti Giant Hypermart menawarkan produk dengan harga yang paling murah 

setiap hari. Giant Hypermart MOG didirikan di kota Malang karena kebutuhan 

masyarakat. Disamping itu, terjadinya peningkatan upah minimum regional di 

kota Malang dapat berpengaruh terhadap jumlah tingkat konsumsi masyarakat. 
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4.3    Deskripsi Hasil Penelitian 

4.3.1 Responden berdasarkan jenis kelamin 

y

82%

18%

Perempuan
Laki - laki

 
Gambar 4.1   Jenis kelamin responden 

Sumber: Data primer yang diolah (2010) 
 
 Dari gambar 4.1 diketahui bahwa dari 100 orang konsumen yang menjadi 

responden pada penelitian ini, 82 % responden berjenis kelamin perempuan dan 

18 % berjenis kelamin laki – laki. Lebih banyaknya responden yang berjenis 

kelamin perempuan selama penelitian dapat dikarenakan faktor budaya bahwa 

tugas berbelanja untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga biasanya 

dilakukan oleh perempuan atau ibu rumah tangga sehingga persentase responden 

yang berjenis kelamin perempuan selama penelitian berlangsung berjumlah lebih 

banyak. Sedangkan penyebab adanya responden berjenis kelamin laki- laki 

disebabkan beberapa hal, antara lain responden tersebut berbelanja atau membeli 

nugget  FIESTA saat itu dikarenakan pesanan dari keluarga atau istri.  

 Dari hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh responden diketahui 

bahwa 100 responden yang digunakan dalam penelitian ini, secara keseluruhan 
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pernah menyaksikan tayangan iklan nugget FIESTA di televisi dan 100 % 

responden menyatakan telah mengkonsumsi nugget FIESTA sebelumnya. 

 

4.3.2   Responden berdasarkan umur 

y
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12%

20 - 24 tahun

25 - 29 tahun

30 - 34 tahun

> 34 tahun

 
Gambar 4.2  Umur responden 

Sumber: Data primer yang diolah (2010) 

 Gambar 4.2 menunjukkan bahwa dari 100 responden terdiri dari 

responden berumur 30 – 34 tahun sebanyak 48 %, responden berumur 25 – 29 

tahun sebanyak 29 %, responden berumur di atas 34 tahun berjumlah 12 %, 

responden berumur 20 – 24 tahun sebanyak 11 %.  

 Jumlah responden terbanyak berdasarkan karakteristik umur adalah 

responden dengan umur antara 30-34 tahun sebanyak 48 % atau 48 orang dari 100 

responden.  
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4.3.3   Responden berdasarkan pendidikan 

y

0%

35%

12%

53%

SLTP
SMU
Diploma
Sarjana

 
Gambar 4.3   Pendidikan responden 

Sumber: Data primer yang diolah (2010) 

 Gambar 4.3 menunjukkan bahwa dari 100 orang yang digunakan sebagai 

responden selama penelitian berlangsung, terdiri dari 53 % dengan  tingkat  

pendidikan  sarjana, 35 % dengan tingkat pendidikan SMU, dan 12 % dengan 

tingkat pendidikan diploma. Penentuan tingkat pendidikan yang digunakan adalah 

dengan mencantumkan pendidikan terakhir yang telah dilalui.  

 

4.3.4.   Responden berdasarkan pekerjaan 
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Pegawai Swasta
PNS
Wiraswasta

 
Gambar 4.4  Pekerjaan responden 
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 Gambar 4.4 menunjukkan dari 100 responden, terdiri dari ibu rumah 

tangga sebanyak 37 %, pegawai swasta 36 %, mahasiswa sebanyak 5 %, PNS  

sebanyak 12 %, dan wiraswasta sebanyak 10 %.  Waktu responden berkunjung ke 

Giant untuk membeli nugget FIESTA kurang lebih dapat diprediksi pada hari – 

hari tertentu selain hari kerja (senin sampai dengan jumat), antara lain pada saat 

weekend dimana sebagian besar responden berbelanja dengan keluarga, serta pada 

saat awal bulan, jika pembelian nugget bertujuan untuk digunakan sebagai stok 

salah satu bahan makanan.   

 Responden dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga memiliki jumlah 

paling banyak dibandingkan responden dengan pekerjaan lain. Jumlah tersebut 

berjumlah 37 % atau 37 orang dari 100 responden. Hal ini terjadi dikarenakan 

seorang ibu rumah tangga memiliki tugas memenuhi bahan makanan atau 

kebutuhan rumah tangga, walaupun tidak melalui pemenuhan finansial, tapi lebih 

ke arah pemenuhan ketersediaan barang atau produk yang dibutuhkan.  

 

4.3.5.   Responden berdasarkan penghasilan per bulan 

y

0% 5%
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12%
< Rp 500,000

Rp 500,000 - Rp
1,000,000
Rp 1,000,000 - Rp
1,500,000
> Rp 1,500,000

 
Gambar 4.5 Penghasilan responden per bulan 

Sumber : Data primer yang diolah (2010) 
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 Gambar 4.5 menunjukkan dari 100 orang yang menjadi responden selama 

penelitian berlangsung terdiri dari 83 % dengan penghasilan sebesar Rp. 

1.000.000 – Rp. 1.500.000, 12 % dengan penghasilan lebih dari Rp. 1.500.000, 

sebanyak 5 % responden dengan penghasilan sebesar Rp. 500.000 – Rp. 

1.000.000, dan diketahui selama penelitian berlangsung tidak terdapat responden 

dengan penghasilan dibawah Rp.500.000, hal ini dapat dikarenakan karena 

dengan semakin rendahnya tingkat penghasilan individu, maka akan semakin 

rendah tingkat keinginan untuk membeli suatu barang. Responden dengan jumlah 

penghasilan per bulan antara Rp. 500.000 – 1.000.000 adalah responden berstatus 

mahasiswa, 83 responden terdiri dari responden dengan pekerjaan antara lain 

sebagai PNS, pegawai swasta dan ibu rumah tangga, sedangkan untuk responden 

dengan penghasilan di atas Rp.1500.000 adalah responden dengan pekerjaan 

sebagai wiraswasta, namun beberapa diantaranya terdapat responden dengan 

pekerjaan sebagai pegawai swasta.  

 

4.3.6.  Responden berdasarkan acara TV yang disukai 
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Gambar 4.6  Acara di TV yang disukai responden 

Sumber: Data primer yang diolah (2010) 
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 Gambar 4.6 menunjukkan bahwa dari 100 responden, 34 % responden 

menyukai acara televisi dengan format hiburan, 26 % menyukai acara televisi 

berita, 22 % menyukai acara olahraga, dan 18 % lainnya menyukai acara 

pendidikan yang ditayangkan di televisi. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan selama penelitian berlangsung, diketahui bahwa 34 % responden 

beralasan menyukai program acara televisi dengan program hiburan dikarenakan 

program acara tersebut me-refresh keadaan psikologis atau fikiran responden 

selaku pemirsa televisi. 26 % menyukai program acara berita dengan alasan 

bahwa acara tersebut mempermudah responden untuk meng-update informasi 

responden mengenai kejadian atau suatu hal yang terjadi, dari pada harus melalui 

membaca koran atau menggunakan internet. 22 % menyukai program acara 

olahraga dikarenakan responden tersebut menyukai olahraga – olahraga tertentu 

dan perduli dengan kesehatan individu responden. Sedangkan 18%  lainnya 

menyukai program acara televisi bertema pendidikan beralasan bahwa progam 

acara tersebut mampu menambah wawasan atau pengetahuan dengan cara yang 

lebih menyenangkan dan mudah diakses dari pada membaca buku.   
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4.3.7.   Responden berdasarkan respon saat iklan di TV berlangsung 

y

73%

10%

14% 3%

Tetap menonton
Pindah channel
Melakukan kegiatan lain
TV dimatikan

 
Gambar 4.7  Sikap responden terhadap iklan di TV 

Sumber: Data primer yang diolah (2010) 

 Pada tabel 4.7 menunjukkan 73 % responden  tetap menonton televisi  saat 

iklan ditayangkan saat acara atau program acara berlangsung di televisi, 14 % 

responden memutuskan untuk melakukan kegiatan lain selama iklan berlangsung, 

10 % responden memutuskan untuk memindah saluran televisi ketika iklan 

ditayangkan saat program acara berlangsung di televisi, 10 % memutuskan untuk 

memindah saluran televisi saat iklan berlangsung, 3 % responden memutuskan  

untuk mematikan televisi. Alasan responden memindah saluran televisi ketika 

iklan ditayangkan terdapat beberapa macam, antara lain iklan yang ditayangkan 

tidak menarik, terdapat acara lain di saluran televisi yang berbeda dari saluran 

sebelumnya yang ditayangkan pada saat bersamaan, atau durasi iklan yang terlalu 

lama.    

 Jumlah respon terbanyak oleh responden ketika iklan TV berlangsung 

adalah responden tetap menonton iklan TV yang ditayangkan, yaitu sebanyak 73 

% atau 73 orang dari 100 responden. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, 

antara lain karena iklan yang ditayangkan menarik, atau pengaruh program acara 
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TV yang ditayangkan saat itu, bahwa menariknya program acara TV yang 

ditayangkan saat itu, membuat responden enggan merubah channel TV, agar 

responden tidak tertinggal program acara tersebut. 

 

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

Di dalam uji validitas akan menunjukkan sejauh mana tingkat ketepatan 

penggunaan alat ukur tersebut, dalam hal ini adalah kuisioner terhadap gejala 

yang ingin diukur. Valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment Pearson dengan taraf signifikasi 

sebesar 0,05 (5%) maka butir – butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan 

sebaliknya dinyatakan tidak valid. Pengujian validitas yang dihasilkan melalui 

program SPSS. 

 

4.4.1.1 Uji Validitas Variabel Isi Pesan (X1) 

 Isi pesan merupakan serangkaian informasi mengenai suatu hal yang akan 

disampaikan. Item pertanyaan pada variabel isi pesan yang diuji validitas antara 

lain, mudah atau tidaknya isi pesan dipahami oleh konsumen (X1.1), isi pesan 

mampu menggerakkan reaksi positif untuk membeli (X1.2), isi pesan yang terdapat 

pada iklan membantu konsumen untuk mengingat produk, dan isi pesan 

menjelaskan manfaat dan keuntungan produk (X1.4)  
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Isi Pesan 
Kelompok Nomor Item r Sig Keterangan 

X1 X1.1 0.858 0,000 Valid 
  X1.2 0.786 0,000 Valid 
  X1.3 0.826 0,000 Valid 
  X1.4 0.773 0,000 Valid 

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS (2010) 

Dari tabel 4.1 di atas menunjukkan semua item pertanyaan untuk variabel 

isi pesan (X1) mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,05 (5%). Hal ini 

menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang ada pada variabel isi pesan (X1) 

adalah valid. 

 

4.4.1.2 Uji Validitas Variabel Format Pesan (X2) 

Format pesan merupakan suatu susunan pesan yang memuat bagaimana 

cara penyampaian pesan simbolik. Dalam variabel format pesan, variabel ini 

terdiri dari tampilan iklan (X2.1), kejelasan kata – kata yang digunakan (X2.2), 

music yang digunakan (X2.3), dan ilustrasi yang digunakan pada iklan (X2.4). dari 

pengujian uji validitas terhadap item pertanyaan variabel format pesan diperoleh 

hasil, pada tabel berikut: 

Tabel 4.2  Hasil Uji Validitas Variabel Format Pesan 
Kelompok Nomor Item r Sig Keterangan 

X2 X2.1 0.664 0,000 Valid 
  X2.2 0.696 0,000 Valid 
  X2.3 0.818 0,000 Valid 
  X2.4 0.849 0,000 Valid 

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS (2010) 

 Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang ada pada 

variabel X2 mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga 

dinyatakan butir pertanyaan pada X2 adalah valid. 
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4.4.1.3  Uji Validitas Variabel Struktur Pesan (X3) 

 Struktur pesan merupakan susunan yang memuat bagaimana cara 

penyajian iklan yang akan disampaikan. Dalam penelitian ini, struktur pesan 

meliputi menarik atau tidaknya struktur pada iklan produk (X3.1), tingkat 

kemudahan iklan untuk dipahami konsumen atau sasaran (X3.2), tingkat 

kemampuan iklan  menyampaikan pesan produk (X3.3). 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Struktur Pesan (X3) 
Kelompok Nomor Item r Sig Keterangan 

X3 X3.1 0.819 0,000 Valid 
  X3.2 0.743 0,000 Valid 
  X3.3 0.698 0,000 Valid 

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS (2010) 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil uji validitas dari tiap item pertanyaan 

yang ada pada variabel struktur pesan dinyatakan valid karena nilai korelasi dari 

tiap item pertanyaan yang lebih besar dari 0,05 (5%).   

 

4.4.1.4  Uji Validitas Variabel Sumber Pesan (X4) 

Sumber Pesan merupakan sumber yang menyampaikan informasi yang 

dimaksudkan. Sumber pesan pada penelitian ini meliputi dipercaya atau tidaknya 

model yang digunakan pada iklan oleh masyarakat (X4.1), intonasi dan ekspresi 

model (X4.2), model atau sumber pesan memiliki pengaruh positif (X4.3), 

tanggapan masyarakat terhadap sumber atau model iklan (X4.4). 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Sumber Pesan (X4) 
Kelompok Nomor Item r Sig Keterangan 

X4 X4.1 0.854 0,000 Valid 
  X4.2 0.799 0,000 Valid 

  X4.3 0.850 0,000 Valid 
  X4.4 0.757 0,000 Valid 



 

58 

 

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS (2010) 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tiap item pertanyaan pada variabel sumber 

pesan memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga dinyatakan 

valid. 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Bila Alpha 

lebih kecil atau kurang dari 0,6 maka diyatakan tidak reliabel dan sebaliknya 

dinyatakan reliabel (Sekaran, 2003). Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua 

variabel ditunjukkan tabel 4.12 

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
Variabel Koefisien Alpha Keterangan 
Isi Pesan (X1) 0.824 Reliabel 
Format Pesan (X2) 0.755 Reliabel 
Struktur Pesan (X3) 0.621 Reliabel 
Sumber Pesan (X4) 0.832 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS (2010) 

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa seluruh nilai alpha 

lebih besar dari 0,6 sehingga semua butir – butir pertanyaan dalam kuisioner yang 

digunakan dinyatakan reliabel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

4.5 Analisis Data dan Interpretasi 

4.5.1  Menentukan Motivasi Konsumen dalam Melakukan Pembelian dengan 

Keberadaan Iklan Produk Nugget FIESTA  

y

74%

26%

positif

negatif

 
Gambar 4.8 Motivasi Konsumen dengan Keberadaan Iklan Nugget FIESTA 

Sumber: data primer yang diolah (2010) 

 Pada gambar 4.8 dapat diketahui jumlah responden yang termotivasi 

untuk melakukan pembelian nugget FIESTA setelah responden tersebut 

menyaksikan iklan produk yang dimaksud. Diketahui bahwa iklan nugget 

FIESTA yang ditayangkan di televisi memberikan motivasi positif terhadap (74%)  

74 responden atau konsumen nugget FIESTA pada Giant Hypermart dimana hasil 

tersebut diperoleh dari akumulasi jumlah responden yang menyatakan setuju (S) 

berjumlah 47 responden dan sebanyak 27 responden menyatakan sangat setuju 

(SS) bahwa motivasi responden untuk melalukan pembelian produk dipengaruhi 

oleh iklan yang ditayangkan di televisi. Sedangkan sisanya diketahui bahwa iklan 

yang ditayangkan di televisi memberikan motivasi negatif terhadap (26%) 26 

responden atau konsumen nugget FIESTA pada Giant Hypermart. Hasil ini 

diperoleh dari akumulasi jawaban responden pada kuisioner yang menyatakan 
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pembelian nugget FIESTA tidak dipengaruhi oleh iklan yang ditayangkan di 

televisi dengan jumlah responden sebanyak 16 responden (16%) menyatakan ragu 

– ragu, 8 responden (8%) menyatakan tidak setuju, dan 2 responden (2%) 

menyatakan sangat tidak setuju.  

  

4.5.2   Analisa Regresi Logistik 

Analisa regresi logistik merupakan model statistik yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y). Hasil uji regresi logistik ditunjukkan pada tabel berikut: 

Hipotesis 

H0 :  Penggunaan variabel bebas tidak memberikan pengaruh terhadap variabel 

terikat  

H1 :  Penggunaan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat 

Tabel 4.7  Uji Keberartian Variabel Bebas 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
 
    Chi Square df Sig. 
Step 11(a) Step -1,296 1 0,255 
  Block 49,356 5 0,000 
  Model 49,356 5 0,000 

Link function: Logit. 
Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi statistik uji chi 

square untuk model yang dihasilkan pada step ke-11 nilainya mendekati nol. Oleh 

karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat diputuskan bahwa H0 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memasukkan variabel 

indpenden ke dalam model akan menambah kemampuan   prediksi model regresi 

logistik. 
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4.5.3 Pengujian Hipotesis 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan model regresi logistik biner 

terbaik dalam penelitian ini adalah menggunakan metode backward. Pada metode 

ini, awalnya semua variabel bebas dimasukkan, lalu variabel yang tidak signifikan 

dikeluarkan satu per satu dari perhitungan analisis hingga didapatkan model 

terbaik.  

Tabel 4.8 Variabel yang Berpengaruh Terhadap Motivasi Konsumen dalam 

Melakukan Pembelian Nugget FIESTA 

Keterangan Estimasi 
ODDS 
Ratio Sig 

INTERCEPT -11,811 13,062 0,000 
Isi pesan dipahami oleh konsumen 0,912* 3,169 0,075 
Isi pesan pada iklan membantu mengingat produk 1,011** 4,41 0,036 
Kejelasan kata - kata yang digunakan 0,997*** 6,75 0,009 

Menarik atau tidaknya struktur iklan 1,488**** 9,24 0,002 
Tingkat kemudahan iklan dipahami oleh konsumen -0,972** 5,171 0,023 
        
Chi Square   49,36   
Correct Prediction   88%   

Link Function: logit 

 Berdasarkan hasil analisa regresi logistik, dapat diketahui terdapat 5 

variabel yang berpengaruh karena adanya iklan di TV terhadap motivasi 

konsumen dalam melakukan pembelian Nugget FIESTA.  Diketahui pada tabel 

hasil analisa regresi logistik, terdapat estimasi masing-masing variabel, hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah penilaian, berapa persen iklan yang 

ditayangkan di TV mampu meningkatkan motivasi konsumen untuk membeli 

produk. Sedangkan tanda bintang yang diberikan pada tabel, dimaksudkan untuk 
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mengetahui, variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap motivasi 

konsumen untuk melakukan pembelian Nugget FIESTA.  

 Sedangkan correct prediction yang terdapat pada tabel sebesar 88 %, hal 

ini diartikan bahwa analisa regresi logistik yang digunakan untuk menganalisa, 

memiliki ketepatan memprediksi sebesar 88 %. 

 

4.5.3.1  Pengaruh Sub Variabel pada Variabel Isi Pesan terhadap Motivasi 

Konsumen (X1.1) 

 Hipotesis yang berhubungan dengan variabel isi pesan pada penelitian ini 

adalah diduga terdapat pengaruh signifikan isi pesan pada sub variabel mudah 

atau tidaknya isi pesan dipahami oleh konsumen terhadap motivasi konsumen 

dalam melakukan pembelian nugget FIESTA. 

 Berdasarkan hasil Uji Wald pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

pengujian untuk koefisien sub variabel bahwa isi pesan dipahami oleh konsumen 

adalah sebesar 3,169 dengan nilai signifikansi sebesar  0,075. Oleh karena nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka diputuskan bahwa H0 ditolak atau atau 

koefisien dari sub variabel isi pesan dianggap bernilai tidak sama dengan nol. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isi pesan dalam iklan yang 

ditayangkan di TV memberikan pengaruh signifikan terhadap motivasi konsumen 

dalam membeli nugget FIESTA. 

 

4.5.3.1.1  Implikasi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan iklan nugget FIESTA pada televisi yang menjadi objek 

penelitian, isi pesan pada iklan mengenai nugget FIESTA disampaikan dengan 
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jelas, dan langsung menuju pokok bahasan yang perlu disampaikan kepada 

konsumen, antara lain: proses pengolahan nugget FIESTA, dan keuntungan yang 

diperoleh dengan mengkonsumsi nugget FIESTA. Pengaruh mudah atau tidaknya 

isi pesan iklan dipahami oleh konsumen terhadap motivasi konsumen dapat 

diketahui dari nilai estimasi yang terdapat pada hasil uji Wald tabel 4.8, dimana 

diketahui pada tabel, nilai dari sub variabel mudah atau tidaknya isi pesan 

dipahami oleh konsumen adalah sebesar 0,912 atau dapat dikatakan mudah atau 

tidaknya isi pesan dipahami oleh konsumen dapat meningkatkan motivasi 

konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA mencapai 9,12 %. 

Sedangkan dari ODDS Ratio yang juga terdapat pada tabel yang sama, diketahui 

sub variabel mudah atau tidaknya isi pesan dipahami oleh konsumen memiliki 

nilai ODDS Ratio sebesar 3,17 (hasil pembulatan dari 3,169) yang dapat diartikan 

bahwa keberadaan isi pesan pada iklan yang ditayangkan, akan mempengaruhi 

motivasi konsumen yang memahami isi pesan iklan untuk membeli nugget 

FIESTA 3,17 kali lebih banyak dari pada konsumen yang tidak memahami isi 

pesan iklan yang ditayangkan di TV. 

 Dengan adanya hasil ini, maka pembuatan iklan suatu produk, harus 

memiliki isi pesan yang menyampaikan keuntungan atau kelebihan produk secara 

maksimal, dan dengan penyampaian yang sebisa mungkin mudah dipahami oleh 

target iklan atau konsumen produk. Hal ini dikarenakan terdapat pengaruh, bahwa 

iklan yang mudah dipahami oleh konsumen mampu memberikan pengaruh kepada 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan.  
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4.5.3.2  Pengaruh Sub Variabel pada Isi Pesan terhadap Motivasi Konsumen 

(X1.3) 

 Hipotesis kedua pada penelitian ini yang berhubungan dengan variabel isi 

pesan pada sub variabel (X1.3) adalah diduga terdapat pengaruh signifikan isi 

pesan membantu konsumen untuk mengingat nugget FIESTA.  

 Berdasarkan hasil Uji Wald pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

pengujian untuk koefisien variabel X1.3 adalah sebesar 4,41 dengan signifinkansi 

sebesar 0,036. Oleh karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka 

diputuskan bahwa H0 ditolak atau koefisien dari sub variabel isi pesan dianggap 

bernilai tidak sama dengan nol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sub 

variabel isi pesan meliputi isi pesan membantu konsumen untuk mengingat nugget 

FIESTA dalam iklan yang ditayangkan di TV memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap motivasi konsumen dalam membeli nugget FIESTA. 

 

4.5.3.2.1 Implikasi Hasil Penelitian  

 Pengaruh isi pesan iklan pada televisi yang diingat konsumen 

mempengaruhi konsumen untuk membeli nugget FIESTA dapat diketahui dari 

nilai estimasi yang terdapat pada hasil uji Wald tabel 4.8, dimana diketahui pada 

tabel, nilai dari sub variabel isi pesan yang ditayangkan pada iklan membantu 

konsumen yang menyaksikan iklan untuk mengingat produk (nugget FIESTA) 

adalah sebesar 1,011 atau dapat dikatakan isi pesan pada iklan yang ditayangkan 

membantu konsumen untuk mengingat produk akan meningkatkan motivasi 

konsumen tersebut untuk membeli nugget lebih dari 100 %, yaitu sebesar  

101,1%. Sedangkan dari ODDS Ratio yang juga terdapat pada tabel yang sama, 
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diketahui sub variabel isi pesan pada iklan membantu konsumen untuk mengingat 

produk memiliki nilai ODDS Ratio sebesar 4,41 yang dapat diartikan bahwa 

keberadaan isi pesan pada iklan yang ditayangkan dan diingat oleh konsumen, 

akan mempengaruhi motivasi konsumen yang mengingat iklan untuk membeli 

nugget FIESTA 4,41 kali lebih banyak dari pada konsumen yang tidak mengingat  

iklan yang ditayangkan di TV. 

 Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya iklan oleh suatu produsen menurut 

Kotler dalam Durianto (2003), dimana iklan selain digunakan untuk memberi 

informasi dan membujuk konsumen atau sasaran, iklan juga digunakan untuk 

membuat konsumen atau sasaran pemasaran untuk mengingat produk yang di 

produksi, sehingga ketika konsumen membutuhkan atau melakukan pembelian 

terhadap jenis produk terkait, maka yang diingat adalah produk dengan merek 

yang terdapat pada iklan, dan secara tidak langsung akan membuat konsumen 

tersebut membeli produk dengan merek yang sesuai pada iklan. 

 Hal ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya keberadaan suatu iklan 

terhadap pemasaran suatu produk yang ditawarkan, dimana dalam penelitian ini 

produk yang ditawarkan adalah nugget FIESTA. Diharapkan, jika iklan nugget 

FIESTA yang tetap dijaga “Eksistensi” nya pada media TV, akan membantu 

konsumen untuk mengingat produk dengan merek FIESTA, sehingga ketika 

konsumen atau pemirsa iklan TV yang menyaksikan iklan ini, ketika 

membutuhkan atau melakukan pembelian terhadap produk nugget, maka produk 

yang akan dipilih oleh konsumen untuk dibeli adalah nugget FIESTA, karena 

konsumen mengingat dengan baik merek nugget ini melalui iklan yang 

ditayangkan di TV. 
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4.5.3.3 Pengaruh Sub Variabel pada Format Pesan terhadap Motivasi 

Konsumen (X2.2) 

Terdapat hipotesis hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel 

format pesan yaitu diduga terdapat pengaruh signifikan dari sub variabel kejelasan 

kata – kata yang digunakan terhadap motivasi konsumen dalam melakukan 

pembelian nugget FIESTA. 

 Berdasarkan hasil Uji Wald pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

pengujian untuk koefisien variabel X2.2 adalah sebesar 6,749 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,009. Oleh karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, 

maka diputuskan bahwa H0 ditolak atau koefisien dari variabel format pesan 

bernilai tidak sama dengan nol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

format pesan dengan sub variabel kejelasan kata – kata yang digunakan dalam 

iklan yang ditayangkan di TV memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi konsumen dalam membeli nugget FIESTA. 

 

4.5.3.3.1 Implikasi Hasil Penelitian 

 Dari iklan yang ditayangkan di televisi, diketahui bahwa kata – kata yang 

digunakan pada iklan disampaikan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang 

jelas dipahami. Dimana kata – kata yang digunakan pada iklan menyampaikan 

keuntungan mengkonsumsi nugget FIESTA dan tatacara pengolahan nugget.  

 Pengaruh kejelasan kata – kata yang digunakan pada iklan terhadap 

motivasi konsumen dapat diketahui dari nilai estimasi yang terdapat pada hasil uji 

Wald tabel 4.8, dimana diketahui pada tabel, nilai dari sub variabel kejelasan kata 
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– kata yang digunakan pada iklan adalah sebesar 0,997 atau dapat dikatakan 

bahwa kejelasan kata – kata yang digunakan pada iklan di televisi akan 

meningkatkan motivasi konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA 

mencapai 99,7 %. Sedangkan dari ODDS Ratio yang juga terdapat pada tabel 

yang sama, diketahui sub variabel kejelasan kata – kata yang digunakan pada 

iklan nugget FIESTA di televisi memiliki nilai ODDS Ratio sebesar 6,75 (hasil 

pembulatan dari 6,749) yang dapat diartikan bahwa kejelasan kata – kata yang 

digunakan pada iklan nugget FIESTA yang ditayangkan di televisi, akan 

mempengaruhi motivasi konsumen untuk membeli nugget FIESTA 6,75 kali lebih 

banyak dari pada iklan yang menggunakan kata – kata yang kurang jelas. 

 Beberapa iklan yang ditayangkan di televisi saat ini, beberapa diantaranya 

sudah menggunakan susunan kata – kata yang jelas dan bisa dipahami oleh 

pemirsa iklan televisi dengan mudah, namun beberapa diantaranya masih 

menggunakan kata – kata yang tidak jelas bahkan cenderung tidak menyampaikan 

kelebihan atau keuuntungan mengkonsumsi produk yang ditawarkan secara 

maksimal. Hal ini seharusnya sangat diperhatikan oleh pembuat iklan atau 

produsen produk tersebut, karena kejelasan kata – kata yang digunakan pada iklan 

turut memberi pengaruh terhadap motivasi konsumen untuk membeli produk 

tersebut. Pada iklan nugget FIESTA, diharapkan kejelasan kata – kata yang 

digunakan pada iklan televisi tetap dipertahankan, agar konsumen tetap dapat 

memahami iklan yang ditayangkan.   
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4.5.3.4  Pengaruh Sub Variabel pada Struktur Pesan terhadap Motivasi 

Konsumen (X3.1) 

 Pada penelitian ini juga digunakan hipotesis yang berhubungan dengan 

variabel struktur pesan yaitu diduga terdapat pengaruh signifikan dari menarik 

atau tidaknya struktur pesan iklan (X3.1) terhadap motivasi konsumen dalam 

melakukan pembelian nugget  FIESTA. 

 Berdasarkan hasil Uji Wald pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

pengujian untuk koefisien variabel X3.1 adalah sebesar 9,235 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,002. Oleh karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, 

maka diputuskan bahwa H0 ditolak atau koefisien dari sub variabel struktur pesan 

dianggap bernilai tidak sama dengan nol. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa sub variabel struktur pesan meliputi menarik atau tidaknya struktur pesan  

dalam iklan yang ditayangkan di TV memberikan pengaruh signifikan terhadap 

motivasi konsumen dalam membeli nugget FIESTA. Dari hasil analisa data yang 

dilakukan, diketahui bahwa sub variabel ini memiliki nilai hasil dari uji Wald 

paling besar, sehingga dapat diketahui bahwa sub variabel yang paling 

berpengaruh terhadap motivasi konsumen dalam melakukan pembelian nugget 

FIESTA adalah menarik atau tidaknya stuktur pesan yang tedapat pada iklan 

nugget FIESTA.  

 

4.5.3.4.1  Implikasi Hasil Penelitian 

 Struktur pesan iklan adalah susunan atau urutan penyampaian pesan yang 

digunakan pada iklan. Diketahui dari iklan nugget FIESTA yang ditayangkan di 

televisi, susunan pesan yang disampaikan dilakukan secara runtun, mulai dari 
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proses pembuatan nugget, hingga keuntungan mengkonsumsi produk tersebut. 

Susunan iklan ini juga ditampilkan secara menarik melalui ilustrasi model sumber 

pesan asli menggunakan aktor yang dikenal masyarakat pada iklan tipe real dan 

melalui ilustrasi model sumber pesan animasi kartun beberapa ekor ayam pada 

iklan tipe animasi. 

   Pengaruh menarik atau tidaknya struktur pesan yang digunakan pada 

iklan terhadap motivasi konsumen untuk membeli nugget FIESTA dapat diketahui 

dari nilai estimasi yang terdapat pada hasil uji Wald tabel 4.8, dimana diketahui 

pada tabel, nilai dari sub variabel menarik atau tidaknya struktur iklan sebesar 

1,488 atau dapat dikatakan menarik atau tidaknya struktur iklan nugget FIESTA 

yang ditayangkan di televisi berpengaruh terhadap motivasi konsumen tersebut 

untuk membeli nugget sebesar  148,8 %. Sedangkan dari ODDS Ratio yang juga 

terdapat pada tabel yang sama, diketahui sub variabel menarik atau tidaknya 

struktur pesan yang digunakan pada iklan memiliki nilai ODDS Ratio sebesar 

9,325 yang dapat diartikan bahwa kejelasan kata – kata yang digunakan pada 

iklan, akan mempengaruhi motivasi konsumen 9,325 kali lebih banyak untuk 

membeli nugget FIESTA dari pada iklan yang memiliki struktur pesan yang tidak 

menarik. 

 

4.5.3.5  Pengaruh Sub Variabel pada Struktur Pesan terhadap Motivasi 

Konsumen (X3.2) 

 Pada penelitian ini digunakan pula hipotesis yang berhubungan dengan sub 

variabel struktur pesan yaitu tingkat kemudahan iklan untuk dipahami konsumen 



 

70 

 

atau sasaran (X3.2) bahwa sub variabel ini berpengaruh terhadap motivasi 

konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA.  

 Berdasarkan hasil uji Wald yang telah dilakukan, diketahui nilai pengujian 

untuk koefisien variabel X3.2 sebesar 5,171 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,023.  Oleh karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka diputuskan 

bahwa H0 ditolak atau koefisien dari sub variabel struktur pesan dianggap bernilai 

tidak sama dengan nol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sub variabel 

struktur pesan meliputi kemudahan  iklan untuk dipahami oleh konsumen atau 

sasaran dalam iklan yang ditayangkan di TV memberikan pengaruh signifikan 

terhadap motivasi konsumen dalam membeli nugget FIESTA. 

 

4.5.3.5.1 Implikasi Hasil Penelitian 

   Pengaruh tingkat kemudahan iklan dipahami oleh konsumen terhadap 

motivasi konsumen untuk membeli nugget FIESTA dapat diketahui dari nilai 

estimasi yang terdapat pada hasil uji Wald tabel 4.8, dimana diketahui pada tabel, 

nilai dari sub variabel kemudahan iklan dipahami oleh konsumen sebesar -0,972 

atau dapat dikatakan tingkat kemudahan iklan nugget FIESTA untuk dipahami 

oleh konsumen yang ditayangkan di televisi berpengaruh terhadap motivasi 

konsumen tersebut untuk membeli nugget sebesar  -97,2 %. Sedangkan dari 

ODDS Ratio yang juga terdapat pada tabel yang sama, diketahui sub variabel 

tingkat kemudahan iklan untuk dipahami oleh konsumen memiliki nilai ODDS 

Ratio sebesar 7,171 yang dapat diartikan bahwa mudahnya iklan untuk dipahami 

oleh konsumen, akan mempengaruhi motivasi konsumen untuk membeli nugget 
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FIESTA mencapai 7,171 kali lebih banyak dari pada iklan yang sulit dipahami 

oleh konsumen. 

 Dengan demikian, maka sudah seharusnya tiap pembuat iklan mengenai 

suatu produk harus memiliki kemampuan tinggi untuk membuat iklan yang 

menarik sekaligus mudah dipahami oleh konsumen atau pemirsa televisi, karena 

adanya berbagai macam lapisan masyarakat yang menyaksikan iklan yang 

ditayangkan, sehingga tiap – tiap lapisan masyarakat dan individu pada lapisan 

masyarakat memiliki kemampuan berbeda untuk memahami suatu iklan. Dengan 

adanya iklan yang mudah dipahami oleh berbagai macam lapisan masyarakat, 

diharapkan semakin luasnya wilayah dan informasi mengenai produk yang 

ditawarkan.    

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

mengarah pada perilaku konsumen sangat penting agar pemasar dapat membuat 

strategi yang baik terutama di bidang periklanan, salah satunya iklan di media 

televisi. Iklan yang dibuat harus mampu menggerakkkan dan mengarahkan sikap 

konsumen untuk melakukan pembelian atas produk yang diiklankan. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh pesan iklan produk 

nugget FIESTA yang ditayangkan di televisi mempunyai pengaruh cukup besar 

terhadap motivasi konsumen dalam melakukan pembelian produk tersebut. 

Apabila dilihat pengaruh setiap elemen pesan iklan secara individu (parsial), 

diketahui  struktur pesan pada sub variabel menarik atau tidaknya struktur iklan 

pada iklan nugget FIESTA mempengaruhi paling signifikan terhadap motivasi 

konsumen. 
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Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa sub variabel menarik atau 

tidaknya struktur iklan berpengaruh paling signifikan, bukan berarti pembuat iklan 

bisa mengabaikan aspek – aspek lain pada iklan. Sebuah iklan akan menjadi 

efektif apabila suatu pesan dalam iklan mendapatkan perhatian (attention), 

menghasilkan minat (interest), memunculkan keinginan (desire), dan 

mendatangkan tindakan (action) sebagaimana yang dikemukakan oleh AIDA. 

Tabel 4.9 Uji Kebaikan Model 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 
11 65,255(a) ,390 ,571 

 
Dengan menganalogikan koefisien Nagelkerke R Square dengan koefisien 

determinasi R Square pada regresi berganda, maka dapat dikatakan bahwa 57,1 % 

dari total keragaman motivasi konsumen membeli nugget FIESTA dapat 

dijelaskan oleh empat aspek dalam iklan yang dilihatnya di TV. Sedangkan 

sisanya, dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain. Hal ini juga mengindikasikan 

bahwa masih banyak faktor-faktor lain selain iklan yang berpengaruh terhadap 

motivasi konsumen membeli nugget  FIESTA.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan data dan analisis selama penelitian maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengisian kuisioner oleh responden, diketahui bahwa 

sebagian besar responden (74%) menyatakan pembelian produk nugget 

FIESTA yang dilakukan dipengaruhi oleh iklan produk yang ditayangkan di 

televisi sehingga dapat disimpulkan iklan yang ditayangkan berpengaruh 

positif terhadap konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA.  

2. Berdasarkan dari analisis regresi logistik dapat diketahui variabel-variabel 

yang mempengaruhi motivasi konsumen dalam melakukan pembelian nugget 

FIESTA adalah variabel isi pesan pada iklan membantu mengingat produk, 

kejelasan kata-kata yang digunakan, menarik atau tidaknya stuktur pesan, dan 

tingkat kemudahan iklan dipahami oleh konsumen.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

4.1   Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Keberadaan produk nugget di pasaran tidak terlepas dari usaha produsen 

atau perusahaan yang bergerak di bidang peternakan untuk meningkatkan daya 

jual produk yang ditawarkan melalui pengolahan lebih lanjut. Dengan pengolahan 

hasil peternakan, diharapkan mampu meningkatkan nilai jual suatu produk 

peternakan, salah satu contoh adalah pengolahan daging menjadi nugget yang 

akan meningkatkan konsumsi produk yang ditawarkan kepada masyarakat, karena 

dengan pengolahan lebih lanjut tersebut, hasil produksi peternakan dapat 

dikonsumsi dengan praktis. 

 Menyadari peluang ini, PT. Charoen Phokpand sebagai salah satu 

perusahaan agro bisnis yang bergerak di bidang produsen pakan ternak, 

peternakan ayam, obat - obatan hewan, peralatan ternak unggas diteruskan ke 

industri kelautan, pada tahun 1997 memperluas pangsa pasar dengan 

memproduksi produk olahan hasil peternakan. Pada tahun 2003, sesuai dengan 

keputusan manajemen PT. Charoen Phokphand Indonesia untuk fokus pada bisnis 

pengolahan makanan, dibentuklah suatu perusahaan baru untuk menangani 

pendistribusian penjualan produk - produk PT Charoen Phokphand Indonesia 

dengan nama PT. PrimaFood International (PrimaFood). 

Produk PT. PrimaFood sangat bervariasi, mulai dari produk makanan 

dengan bahan dasar ayam khususnya dan bahan lain umumnya (sapi dan hasil 

laut). Semua produk tersebut dapat dan aman dikonsumsi bagi orang dewasa 
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maupun anak-anak mulai dari usia 2 tahun keatas. Sebagian besar produk adalah 

produk makanan olahan yang harus disimpan beku -18°C dan dapat disimpan 

hingga jangka waktu  maksimum 1 tahun untuk produk goreng dan 7 bulan untuk 

produk steam atau rebus dari tanggal produksi. Selain itu, perusahaan ini juga 

memiliki produk chilled (kategori sosis dan bakso) yang harus disimpan dalam 

suhu 0-5°C dan dapat disimpan hingga jangka waktu 3 bulan dari tanggal 

produksi.  

Beberapa produk dari PT. PrimaFood terdiri dari beberapa tipe, antara lain 

Produk Olahan (Fiesta, Champ, Okey), sosis dan bakso (Fiesta sosis dan bakso, 

Champ sosis dan bakso, Okey sosis dan bakso), dimsum (Fiesta Dimsum), French 

fries (Fiesta French Fries), seafood (Fiesta Seafood), sauce (Fiesta Sauce) dan 

produk lainnya. Dari beberapa produk olahan hasil peternakan tersebut, produk 

dengan merek FIESTA memiliki pangsa pasar terbesar dibanding merek lain yang 

ditawarkan oleh PT. PrimaFood. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, 

selain dari rasa, penggunaan iklan yang digunakan juga turut mempengaruhi 

keadaan tersebut. Iklan yang terdapat di televisi saat ini lebih menonjolkan produk 

FIESTA dibandingkan dengan produk lain, sehingga hal ini membuat produk 

nugget dengan merek FIESTA lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan 

produk olahan hasil peternakan dengan merek lain milik PT. PrimaFood.  

Dalam pemasarannya, produk ayam olahan FIESTA dibagi menjadi 

beberapa jenis, antara lain Golden Fiesta, Fiesta, dan Fiesta Champ. Pembagian 

jenis ini untuk mengkategorikan pangsa pasar yang dituju. Golden Fiesta lebih 

ditujukan untuk segmen menengah ke atas, Fiesta ditujukan untuk segmen 

menengah dan Fiesta Champ untuk segmen menengah dan menengah ke bawah. 
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4.1.1   Iklan nugget FIESTA di televisi 

Untuk promosi melalui periklanan, produk FIESTA selain diiklankan 

melalui televisi, juga di iklankan dengan menggunakan media cetak. Selain 

promosi melalui iklan yang terdapat di televisi, produk dengan merek FIESTA 

juga dijadikan ujung tombak untuk dipasarkan ke masyarakat dengan 

menggunakan merek tersebut saat PT. PrimaFood menjadi sponsor pada beberapa 

acara yang disiarkan di televisi. Beberapa acara di televisi yang pernah disponsori 

antara lain: 

a. Star Kid Yaiyalah yang ditayangkan di ANTV setiap hari Sabtu pukul 

08.00 WIB. 

b.  FIESTA ON GO SPOT yang ditayangkan di RCTI setiap hari Minggu 

pukul 06.30 WIB. 

c.  FIESTA support IDOLA CILIK 2 yang ditayangkan di RCTI. 

d.  FIESTA on I – GOSSIP yang ditayangkan di Trans 7.  

Iklan nugget FIESTA yang selama ini ditayangkan di televisi terdapat dua 

macam, yaitu iklan nugget FIESTA tipe animasi yang ditayangkan pada tahun 

2006. Iklan tipe animasi menggunakan beberapa karakter, antara lain karakter 

ilmuwan laki – laki setengah baya dimana karakter tersebut adalah sebagai 

karakter utama yang mengenalkan atau mempromosikan produk FIESTA kepada 

konsumen atau pemirsa iklan. Karakter kedua yang digunakan pada iklan ini 

adalah karakter beberapa ekor ayam yang selanjutnya mengalami proses 

pengolahan menjadi nugget. Karakter lainnya adalah sebuah anggota keluarga 

yang terdiri dari anak laki – laki dan perempuan beserta kedua orang tua yang saat 

itu digambarkan sedang mengkonsumsi nugget FIESTA bersama – sama. Pada 
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iklan ini ditunjukkan proses pengolahan daging ayam menjadi nugget yang 

dilakukan oleh produsen, dimana pada iklan dijelaskan bahwa nugget diproses 

secara higienis, dibekukan dengan suhu -40°C, dan bebas pengawet  

Tipe iklan lainnya yaitu iklan tipe real atau nyata dimana pada iklan ini 

digunakan tokoh manusia nyata, iklan ini ditayangkan mulai tahun 2007 hingga 

saat ini. Iklan ini juga menggunakan beberapa karakter, antara lain karakter 

seorang ibu rumah tangga yang muncul pada awal iklan, karakter anak laki- laki 

dari sebuah keluarga, dimana karakter anak laki – laki tersebut diperankan oleh 

aktor yang sudah dikenal masyarakat yaitu Glen Allinskie, dan beberapa karakter 

lain yang digunakan sebagai anggota keluarga. Iklan ini menceritakan suatu 

kejadian mengenai acara pertemuan keluarga yang semakin meriah karena adanya 

produk – produk FIESTA yang diperlihatkan dalam iklan dapat dikonsumsi secara 

langsung (hanya melalui proses penggorengan) ataupun diolah secara kelanjutan 

(melalui proses pemasakan dengan campuran bumbu) yang digunakan untuk 

konsumsi saat acara pertemuan keluaga tersebut.  

 

4.2  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Giant Mall Olympic Garden (MOG) cabang kota Malang terletak di Jalan 

Kawi, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang. Giant 

Hypermart berdiri di Indonesia pada tahun 2002. Giant Hypermart merupakan 

bisnis utama PT. Hero Supermarket. Pada awalnya Hero Supermarket didirikan 

pada tahun 1951 berupa toko kelontong “Hero” yang terletak di Gang Ribal, 

Jakarta. Pada tahun 1971, Hero Mini Supermarket sebagai gerai swalayan pertama 

di Indonesia dibuka di Jl. Falatehan Kebayoran Baru, Jakarta. Tahun 1988, Hero 
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Mini Supermarket mulai berkembang, sehingga menjadi perusahaan retail 

pertama di Indonesia yang turut serta di Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 1988 PT. 

Hero Supermarket mulai bergabung dengan Dairy Farm sekaligus Guardian dan 

akhirnya pada tahun 2002 Giant Hypermart mulai didirikan di Indonesia. 

 Tahun 1985 Giant pertama dibuka di Kelana Jaya. Pada Februari 1988 

melakukan strategi dengan beraliansi bersama Diary farm International 

(Hongkong), member of Jardine Matheson Group dan kemudian menjadi Giant 

Hypermart. Hingga saat ini, Giant Hypermart telah berkembang di seluruh 

pelosok kota besar di Indonesia sebanyak 11 outlet hypermart dan 10 outlet Giant 

Superstore.  

 Giant Hypermart merupakan toko serba ada yang melayani penjualan 

dalam bentuk grosir dan eceran dengan slogan “Lower Prices Everyday” yang 

berarti Giant Hypermart menawarkan produk dengan harga yang paling murah 

setiap hari. Giant Hypermart MOG didirikan di kota Malang karena kebutuhan 

masyarakat. Disamping itu, terjadinya peningkatan upah minimum regional di 

kota Malang dapat berpengaruh terhadap jumlah tingkat konsumsi masyarakat. 
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4.3    Deskripsi Hasil Penelitian 

4.3.1 Responden berdasarkan jenis kelamin 

y

82%

18%

Perempuan
Laki - laki

 
Gambar 4.1   Jenis kelamin responden 

Sumber: Data primer yang diolah (2010) 
 
 Dari gambar 4.1 diketahui bahwa dari 100 orang konsumen yang menjadi 

responden pada penelitian ini, 82 % responden berjenis kelamin perempuan dan 

18 % berjenis kelamin laki – laki. Lebih banyaknya responden yang berjenis 

kelamin perempuan selama penelitian dapat dikarenakan faktor budaya bahwa 

tugas berbelanja untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga biasanya 

dilakukan oleh perempuan atau ibu rumah tangga sehingga persentase responden 

yang berjenis kelamin perempuan selama penelitian berlangsung berjumlah lebih 

banyak. Sedangkan penyebab adanya responden berjenis kelamin laki- laki 

disebabkan beberapa hal, antara lain responden tersebut berbelanja atau membeli 

nugget  FIESTA saat itu dikarenakan pesanan dari keluarga atau istri.  

 Dari hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh responden diketahui 

bahwa 100 responden yang digunakan dalam penelitian ini, secara keseluruhan 
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pernah menyaksikan tayangan iklan nugget FIESTA di televisi dan 100 % 

responden menyatakan telah mengkonsumsi nugget FIESTA sebelumnya. 

 

4.3.2   Responden berdasarkan umur 

y
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25 - 29 tahun

30 - 34 tahun

> 34 tahun

 
Gambar 4.2  Umur responden 

Sumber: Data primer yang diolah (2010) 

 Gambar 4.2 menunjukkan bahwa dari 100 responden terdiri dari 

responden berumur 30 – 34 tahun sebanyak 48 %, responden berumur 25 – 29 

tahun sebanyak 29 %, responden berumur di atas 34 tahun berjumlah 12 %, 

responden berumur 20 – 24 tahun sebanyak 11 %.  

 Jumlah responden terbanyak berdasarkan karakteristik umur adalah 

responden dengan umur antara 30-34 tahun sebanyak 48 % atau 48 orang dari 100 

responden.  
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4.3.3   Responden berdasarkan pendidikan 

y
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12%

53%

SLTP
SMU
Diploma
Sarjana

 
Gambar 4.3   Pendidikan responden 

Sumber: Data primer yang diolah (2010) 

 Gambar 4.3 menunjukkan bahwa dari 100 orang yang digunakan sebagai 

responden selama penelitian berlangsung, terdiri dari 53 % dengan  tingkat  

pendidikan  sarjana, 35 % dengan tingkat pendidikan SMU, dan 12 % dengan 

tingkat pendidikan diploma. Penentuan tingkat pendidikan yang digunakan adalah 

dengan mencantumkan pendidikan terakhir yang telah dilalui.  

 

4.3.4.   Responden berdasarkan pekerjaan 
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Gambar 4.4  Pekerjaan responden 
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 Gambar 4.4 menunjukkan dari 100 responden, terdiri dari ibu rumah 

tangga sebanyak 37 %, pegawai swasta 36 %, mahasiswa sebanyak 5 %, PNS  

sebanyak 12 %, dan wiraswasta sebanyak 10 %.  Waktu responden berkunjung ke 

Giant untuk membeli nugget FIESTA kurang lebih dapat diprediksi pada hari – 

hari tertentu selain hari kerja (senin sampai dengan jumat), antara lain pada saat 

weekend dimana sebagian besar responden berbelanja dengan keluarga, serta pada 

saat awal bulan, jika pembelian nugget bertujuan untuk digunakan sebagai stok 

salah satu bahan makanan.   

 Responden dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga memiliki jumlah 

paling banyak dibandingkan responden dengan pekerjaan lain. Jumlah tersebut 

berjumlah 37 % atau 37 orang dari 100 responden. Hal ini terjadi dikarenakan 

seorang ibu rumah tangga memiliki tugas memenuhi bahan makanan atau 

kebutuhan rumah tangga, walaupun tidak melalui pemenuhan finansial, tapi lebih 

ke arah pemenuhan ketersediaan barang atau produk yang dibutuhkan.  

 

4.3.5.   Responden berdasarkan penghasilan per bulan 

y
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1,500,000
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Gambar 4.5 Penghasilan responden per bulan 

Sumber : Data primer yang diolah (2010) 
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 Gambar 4.5 menunjukkan dari 100 orang yang menjadi responden selama 

penelitian berlangsung terdiri dari 83 % dengan penghasilan sebesar Rp. 

1.000.000 – Rp. 1.500.000, 12 % dengan penghasilan lebih dari Rp. 1.500.000, 

sebanyak 5 % responden dengan penghasilan sebesar Rp. 500.000 – Rp. 

1.000.000, dan diketahui selama penelitian berlangsung tidak terdapat responden 

dengan penghasilan dibawah Rp.500.000, hal ini dapat dikarenakan karena 

dengan semakin rendahnya tingkat penghasilan individu, maka akan semakin 

rendah tingkat keinginan untuk membeli suatu barang. Responden dengan jumlah 

penghasilan per bulan antara Rp. 500.000 – 1.000.000 adalah responden berstatus 

mahasiswa, 83 responden terdiri dari responden dengan pekerjaan antara lain 

sebagai PNS, pegawai swasta dan ibu rumah tangga, sedangkan untuk responden 

dengan penghasilan di atas Rp.1500.000 adalah responden dengan pekerjaan 

sebagai wiraswasta, namun beberapa diantaranya terdapat responden dengan 

pekerjaan sebagai pegawai swasta.  

 

4.3.6.  Responden berdasarkan acara TV yang disukai 
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Gambar 4.6  Acara di TV yang disukai responden 

Sumber: Data primer yang diolah (2010) 
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 Gambar 4.6 menunjukkan bahwa dari 100 responden, 34 % responden 

menyukai acara televisi dengan format hiburan, 26 % menyukai acara televisi 

berita, 22 % menyukai acara olahraga, dan 18 % lainnya menyukai acara 

pendidikan yang ditayangkan di televisi. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan selama penelitian berlangsung, diketahui bahwa 34 % responden 

beralasan menyukai program acara televisi dengan program hiburan dikarenakan 

program acara tersebut me-refresh keadaan psikologis atau fikiran responden 

selaku pemirsa televisi. 26 % menyukai program acara berita dengan alasan 

bahwa acara tersebut mempermudah responden untuk meng-update informasi 

responden mengenai kejadian atau suatu hal yang terjadi, dari pada harus melalui 

membaca koran atau menggunakan internet. 22 % menyukai program acara 

olahraga dikarenakan responden tersebut menyukai olahraga – olahraga tertentu 

dan perduli dengan kesehatan individu responden. Sedangkan 18%  lainnya 

menyukai program acara televisi bertema pendidikan beralasan bahwa progam 

acara tersebut mampu menambah wawasan atau pengetahuan dengan cara yang 

lebih menyenangkan dan mudah diakses dari pada membaca buku.   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

4.3.7.   Responden berdasarkan respon saat iklan di TV berlangsung 

y

73%

10%

14% 3%

Tetap menonton
Pindah channel
Melakukan kegiatan lain
TV dimatikan

 
Gambar 4.7  Sikap responden terhadap iklan di TV 

Sumber: Data primer yang diolah (2010) 

 Pada tabel 4.7 menunjukkan 73 % responden  tetap menonton televisi  saat 

iklan ditayangkan saat acara atau program acara berlangsung di televisi, 14 % 

responden memutuskan untuk melakukan kegiatan lain selama iklan berlangsung, 

10 % responden memutuskan untuk memindah saluran televisi ketika iklan 

ditayangkan saat program acara berlangsung di televisi, 10 % memutuskan untuk 

memindah saluran televisi saat iklan berlangsung, 3 % responden memutuskan  

untuk mematikan televisi. Alasan responden memindah saluran televisi ketika 

iklan ditayangkan terdapat beberapa macam, antara lain iklan yang ditayangkan 

tidak menarik, terdapat acara lain di saluran televisi yang berbeda dari saluran 

sebelumnya yang ditayangkan pada saat bersamaan, atau durasi iklan yang terlalu 

lama.    

 Jumlah respon terbanyak oleh responden ketika iklan TV berlangsung 

adalah responden tetap menonton iklan TV yang ditayangkan, yaitu sebanyak 73 

% atau 73 orang dari 100 responden. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, 

antara lain karena iklan yang ditayangkan menarik, atau pengaruh program acara 
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TV yang ditayangkan saat itu, bahwa menariknya program acara TV yang 

ditayangkan saat itu, membuat responden enggan merubah channel TV, agar 

responden tidak tertinggal program acara tersebut. 

 

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

Di dalam uji validitas akan menunjukkan sejauh mana tingkat ketepatan 

penggunaan alat ukur tersebut, dalam hal ini adalah kuisioner terhadap gejala 

yang ingin diukur. Valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment Pearson dengan taraf signifikasi 

sebesar 0,05 (5%) maka butir – butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan 

sebaliknya dinyatakan tidak valid. Pengujian validitas yang dihasilkan melalui 

program SPSS. 

 

4.4.1.1 Uji Validitas Variabel Isi Pesan (X1) 

 Isi pesan merupakan serangkaian informasi mengenai suatu hal yang akan 

disampaikan. Item pertanyaan pada variabel isi pesan yang diuji validitas antara 

lain, mudah atau tidaknya isi pesan dipahami oleh konsumen (X1.1), isi pesan 

mampu menggerakkan reaksi positif untuk membeli (X1.2), isi pesan yang terdapat 

pada iklan membantu konsumen untuk mengingat produk, dan isi pesan 

menjelaskan manfaat dan keuntungan produk (X1.4)  
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Isi Pesan 
Kelompok Nomor Item r Sig Keterangan 

X1 X1.1 0.858 0,000 Valid 
  X1.2 0.786 0,000 Valid 
  X1.3 0.826 0,000 Valid 
  X1.4 0.773 0,000 Valid 

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS (2010) 

Dari tabel 4.1 di atas menunjukkan semua item pertanyaan untuk variabel 

isi pesan (X1) mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,05 (5%). Hal ini 

menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang ada pada variabel isi pesan (X1) 

adalah valid. 

 

4.4.1.2 Uji Validitas Variabel Format Pesan (X2) 

Format pesan merupakan suatu susunan pesan yang memuat bagaimana 

cara penyampaian pesan simbolik. Dalam variabel format pesan, variabel ini 

terdiri dari tampilan iklan (X2.1), kejelasan kata – kata yang digunakan (X2.2), 

music yang digunakan (X2.3), dan ilustrasi yang digunakan pada iklan (X2.4). dari 

pengujian uji validitas terhadap item pertanyaan variabel format pesan diperoleh 

hasil, pada tabel berikut: 

Tabel 4.2  Hasil Uji Validitas Variabel Format Pesan 
Kelompok Nomor Item r Sig Keterangan 

X2 X2.1 0.664 0,000 Valid 
  X2.2 0.696 0,000 Valid 
  X2.3 0.818 0,000 Valid 
  X2.4 0.849 0,000 Valid 

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS (2010) 

 Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang ada pada 

variabel X2 mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga 

dinyatakan butir pertanyaan pada X2 adalah valid. 
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4.4.1.3  Uji Validitas Variabel Struktur Pesan (X3) 

 Struktur pesan merupakan susunan yang memuat bagaimana cara 

penyajian iklan yang akan disampaikan. Dalam penelitian ini, struktur pesan 

meliputi menarik atau tidaknya struktur pada iklan produk (X3.1), tingkat 

kemudahan iklan untuk dipahami konsumen atau sasaran (X3.2), tingkat 

kemampuan iklan  menyampaikan pesan produk (X3.3). 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Struktur Pesan (X3) 
Kelompok Nomor Item r Sig Keterangan 

X3 X3.1 0.819 0,000 Valid 
  X3.2 0.743 0,000 Valid 
  X3.3 0.698 0,000 Valid 

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS (2010) 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil uji validitas dari tiap item pertanyaan 

yang ada pada variabel struktur pesan dinyatakan valid karena nilai korelasi dari 

tiap item pertanyaan yang lebih besar dari 0,05 (5%).   

 

4.4.1.4  Uji Validitas Variabel Sumber Pesan (X4) 

Sumber Pesan merupakan sumber yang menyampaikan informasi yang 

dimaksudkan. Sumber pesan pada penelitian ini meliputi dipercaya atau tidaknya 

model yang digunakan pada iklan oleh masyarakat (X4.1), intonasi dan ekspresi 

model (X4.2), model atau sumber pesan memiliki pengaruh positif (X4.3), 

tanggapan masyarakat terhadap sumber atau model iklan (X4.4). 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Sumber Pesan (X4) 
Kelompok Nomor Item r Sig Keterangan 

X4 X4.1 0.854 0,000 Valid 
  X4.2 0.799 0,000 Valid 

  X4.3 0.850 0,000 Valid 
  X4.4 0.757 0,000 Valid 
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Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS (2010) 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tiap item pertanyaan pada variabel sumber 

pesan memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga dinyatakan 

valid. 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Bila Alpha 

lebih kecil atau kurang dari 0,6 maka diyatakan tidak reliabel dan sebaliknya 

dinyatakan reliabel (Sekaran, 2003). Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua 

variabel ditunjukkan tabel 4.12 

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
Variabel Koefisien Alpha Keterangan 
Isi Pesan (X1) 0.824 Reliabel 
Format Pesan (X2) 0.755 Reliabel 
Struktur Pesan (X3) 0.621 Reliabel 
Sumber Pesan (X4) 0.832 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS (2010) 

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa seluruh nilai alpha 

lebih besar dari 0,6 sehingga semua butir – butir pertanyaan dalam kuisioner yang 

digunakan dinyatakan reliabel. 
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4.5 Analisis Data dan Interpretasi 

4.5.1  Menentukan Motivasi Konsumen dalam Melakukan Pembelian dengan 

Keberadaan Iklan Produk Nugget FIESTA  

y

74%

26%

positif

negatif

 
Gambar 4.8 Motivasi Konsumen dengan Keberadaan Iklan Nugget FIESTA 

Sumber: data primer yang diolah (2010) 

 Pada gambar 4.8 dapat diketahui jumlah responden yang termotivasi 

untuk melakukan pembelian nugget FIESTA setelah responden tersebut 

menyaksikan iklan produk yang dimaksud. Diketahui bahwa iklan nugget 

FIESTA yang ditayangkan di televisi memberikan motivasi positif terhadap (74%)  

74 responden atau konsumen nugget FIESTA pada Giant Hypermart dimana hasil 

tersebut diperoleh dari akumulasi jumlah responden yang menyatakan setuju (S) 

berjumlah 47 responden dan sebanyak 27 responden menyatakan sangat setuju 

(SS) bahwa motivasi responden untuk melalukan pembelian produk dipengaruhi 

oleh iklan yang ditayangkan di televisi. Sedangkan sisanya diketahui bahwa iklan 

yang ditayangkan di televisi memberikan motivasi negatif terhadap (26%) 26 

responden atau konsumen nugget FIESTA pada Giant Hypermart. Hasil ini 

diperoleh dari akumulasi jawaban responden pada kuisioner yang menyatakan 
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pembelian nugget FIESTA tidak dipengaruhi oleh iklan yang ditayangkan di 

televisi dengan jumlah responden sebanyak 16 responden (16%) menyatakan ragu 

– ragu, 8 responden (8%) menyatakan tidak setuju, dan 2 responden (2%) 

menyatakan sangat tidak setuju.  

  

4.5.2   Analisa Regresi Logistik 

Analisa regresi logistik merupakan model statistik yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y). Hasil uji regresi logistik ditunjukkan pada tabel berikut: 

Hipotesis 

H0 :  Penggunaan variabel bebas tidak memberikan pengaruh terhadap variabel 

terikat  

H1 :  Penggunaan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat 

Tabel 4.7  Uji Keberartian Variabel Bebas 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
 
    Chi Square df Sig. 
Step 11(a) Step -1,296 1 0,255 
  Block 49,356 5 0,000 
  Model 49,356 5 0,000 

Link function: Logit. 
Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi statistik uji chi 

square untuk model yang dihasilkan pada step ke-11 nilainya mendekati nol. Oleh 

karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat diputuskan bahwa H0 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memasukkan variabel 

indpenden ke dalam model akan menambah kemampuan   prediksi model regresi 

logistik. 
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4.5.3 Pengujian Hipotesis 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan model regresi logistik biner 

terbaik dalam penelitian ini adalah menggunakan metode backward. Pada metode 

ini, awalnya semua variabel bebas dimasukkan, lalu variabel yang tidak signifikan 

dikeluarkan satu per satu dari perhitungan analisis hingga didapatkan model 

terbaik.  

Tabel 4.8 Variabel yang Berpengaruh Terhadap Motivasi Konsumen dalam 

Melakukan Pembelian Nugget FIESTA 

Keterangan Estimasi 
ODDS 
Ratio Sig 

INTERCEPT -11,811 13,062 0,000 
Isi pesan dipahami oleh konsumen 0,912* 3,169 0,075 
Isi pesan pada iklan membantu mengingat produk 1,011** 4,41 0,036 
Kejelasan kata - kata yang digunakan 0,997*** 6,75 0,009 

Menarik atau tidaknya struktur iklan 1,488**** 9,24 0,002 
Tingkat kemudahan iklan dipahami oleh konsumen -0,972** 5,171 0,023 
        
Chi Square   49,36   
Correct Prediction   88%   

Link Function: logit 

 Berdasarkan hasil analisa regresi logistik, dapat diketahui terdapat 5 

variabel yang berpengaruh karena adanya iklan di TV terhadap motivasi 

konsumen dalam melakukan pembelian Nugget FIESTA.  Diketahui pada tabel 

hasil analisa regresi logistik, terdapat estimasi masing-masing variabel, hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah penilaian, berapa persen iklan yang 

ditayangkan di TV mampu meningkatkan motivasi konsumen untuk membeli 

produk. Sedangkan tanda bintang yang diberikan pada tabel, dimaksudkan untuk 
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mengetahui, variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap motivasi 

konsumen untuk melakukan pembelian Nugget FIESTA.  

 Sedangkan correct prediction yang terdapat pada tabel sebesar 88 %, hal 

ini diartikan bahwa analisa regresi logistik yang digunakan untuk menganalisa, 

memiliki ketepatan memprediksi sebesar 88 %. 

 

4.5.3.1  Pengaruh Sub Variabel pada Variabel Isi Pesan terhadap Motivasi 

Konsumen (X1.1) 

 Hipotesis yang berhubungan dengan variabel isi pesan pada penelitian ini 

adalah diduga terdapat pengaruh signifikan isi pesan pada sub variabel mudah 

atau tidaknya isi pesan dipahami oleh konsumen terhadap motivasi konsumen 

dalam melakukan pembelian nugget FIESTA. 

 Berdasarkan hasil Uji Wald pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

pengujian untuk koefisien sub variabel bahwa isi pesan dipahami oleh konsumen 

adalah sebesar 3,169 dengan nilai signifikansi sebesar  0,075. Oleh karena nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka diputuskan bahwa H0 ditolak atau atau 

koefisien dari sub variabel isi pesan dianggap bernilai tidak sama dengan nol. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isi pesan dalam iklan yang 

ditayangkan di TV memberikan pengaruh signifikan terhadap motivasi konsumen 

dalam membeli nugget FIESTA. 

 

4.5.3.1.1  Implikasi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan iklan nugget FIESTA pada televisi yang menjadi objek 

penelitian, isi pesan pada iklan mengenai nugget FIESTA disampaikan dengan 
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jelas, dan langsung menuju pokok bahasan yang perlu disampaikan kepada 

konsumen, antara lain: proses pengolahan nugget FIESTA, dan keuntungan yang 

diperoleh dengan mengkonsumsi nugget FIESTA. Pengaruh mudah atau tidaknya 

isi pesan iklan dipahami oleh konsumen terhadap motivasi konsumen dapat 

diketahui dari nilai estimasi yang terdapat pada hasil uji Wald tabel 4.8, dimana 

diketahui pada tabel, nilai dari sub variabel mudah atau tidaknya isi pesan 

dipahami oleh konsumen adalah sebesar 0,912 atau dapat dikatakan mudah atau 

tidaknya isi pesan dipahami oleh konsumen dapat meningkatkan motivasi 

konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA mencapai 9,12 %. 

Sedangkan dari ODDS Ratio yang juga terdapat pada tabel yang sama, diketahui 

sub variabel mudah atau tidaknya isi pesan dipahami oleh konsumen memiliki 

nilai ODDS Ratio sebesar 3,17 (hasil pembulatan dari 3,169) yang dapat diartikan 

bahwa keberadaan isi pesan pada iklan yang ditayangkan, akan mempengaruhi 

motivasi konsumen yang memahami isi pesan iklan untuk membeli nugget 

FIESTA 3,17 kali lebih banyak dari pada konsumen yang tidak memahami isi 

pesan iklan yang ditayangkan di TV. 

 Dengan adanya hasil ini, maka pembuatan iklan suatu produk, harus 

memiliki isi pesan yang menyampaikan keuntungan atau kelebihan produk secara 

maksimal, dan dengan penyampaian yang sebisa mungkin mudah dipahami oleh 

target iklan atau konsumen produk. Hal ini dikarenakan terdapat pengaruh, bahwa 

iklan yang mudah dipahami oleh konsumen mampu memberikan pengaruh kepada 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan.  
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4.5.3.2  Pengaruh Sub Variabel pada Isi Pesan terhadap Motivasi Konsumen 

(X1.3) 

 Hipotesis kedua pada penelitian ini yang berhubungan dengan variabel isi 

pesan pada sub variabel (X1.3) adalah diduga terdapat pengaruh signifikan isi 

pesan membantu konsumen untuk mengingat nugget FIESTA.  

 Berdasarkan hasil Uji Wald pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

pengujian untuk koefisien variabel X1.3 adalah sebesar 4,41 dengan signifinkansi 

sebesar 0,036. Oleh karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka 

diputuskan bahwa H0 ditolak atau koefisien dari sub variabel isi pesan dianggap 

bernilai tidak sama dengan nol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sub 

variabel isi pesan meliputi isi pesan membantu konsumen untuk mengingat nugget 

FIESTA dalam iklan yang ditayangkan di TV memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap motivasi konsumen dalam membeli nugget FIESTA. 

 

4.5.3.2.1 Implikasi Hasil Penelitian  

 Pengaruh isi pesan iklan pada televisi yang diingat konsumen 

mempengaruhi konsumen untuk membeli nugget FIESTA dapat diketahui dari 

nilai estimasi yang terdapat pada hasil uji Wald tabel 4.8, dimana diketahui pada 

tabel, nilai dari sub variabel isi pesan yang ditayangkan pada iklan membantu 

konsumen yang menyaksikan iklan untuk mengingat produk (nugget FIESTA) 

adalah sebesar 1,011 atau dapat dikatakan isi pesan pada iklan yang ditayangkan 

membantu konsumen untuk mengingat produk akan meningkatkan motivasi 

konsumen tersebut untuk membeli nugget lebih dari 100 %, yaitu sebesar  

101,1%. Sedangkan dari ODDS Ratio yang juga terdapat pada tabel yang sama, 
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diketahui sub variabel isi pesan pada iklan membantu konsumen untuk mengingat 

produk memiliki nilai ODDS Ratio sebesar 4,41 yang dapat diartikan bahwa 

keberadaan isi pesan pada iklan yang ditayangkan dan diingat oleh konsumen, 

akan mempengaruhi motivasi konsumen yang mengingat iklan untuk membeli 

nugget FIESTA 4,41 kali lebih banyak dari pada konsumen yang tidak mengingat  

iklan yang ditayangkan di TV. 

 Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya iklan oleh suatu produsen menurut 

Kotler dalam Durianto (2003), dimana iklan selain digunakan untuk memberi 

informasi dan membujuk konsumen atau sasaran, iklan juga digunakan untuk 

membuat konsumen atau sasaran pemasaran untuk mengingat produk yang di 

produksi, sehingga ketika konsumen membutuhkan atau melakukan pembelian 

terhadap jenis produk terkait, maka yang diingat adalah produk dengan merek 

yang terdapat pada iklan, dan secara tidak langsung akan membuat konsumen 

tersebut membeli produk dengan merek yang sesuai pada iklan. 

 Hal ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya keberadaan suatu iklan 

terhadap pemasaran suatu produk yang ditawarkan, dimana dalam penelitian ini 

produk yang ditawarkan adalah nugget FIESTA. Diharapkan, jika iklan nugget 

FIESTA yang tetap dijaga “Eksistensi” nya pada media TV, akan membantu 

konsumen untuk mengingat produk dengan merek FIESTA, sehingga ketika 

konsumen atau pemirsa iklan TV yang menyaksikan iklan ini, ketika 

membutuhkan atau melakukan pembelian terhadap produk nugget, maka produk 

yang akan dipilih oleh konsumen untuk dibeli adalah nugget FIESTA, karena 

konsumen mengingat dengan baik merek nugget ini melalui iklan yang 

ditayangkan di TV. 
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4.5.3.3 Pengaruh Sub Variabel pada Format Pesan terhadap Motivasi 

Konsumen (X2.2) 

Terdapat hipotesis hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel 

format pesan yaitu diduga terdapat pengaruh signifikan dari sub variabel kejelasan 

kata – kata yang digunakan terhadap motivasi konsumen dalam melakukan 

pembelian nugget FIESTA. 

 Berdasarkan hasil Uji Wald pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

pengujian untuk koefisien variabel X2.2 adalah sebesar 6,749 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,009. Oleh karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, 

maka diputuskan bahwa H0 ditolak atau koefisien dari variabel format pesan 

bernilai tidak sama dengan nol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

format pesan dengan sub variabel kejelasan kata – kata yang digunakan dalam 

iklan yang ditayangkan di TV memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi konsumen dalam membeli nugget FIESTA. 

 

4.5.3.3.1 Implikasi Hasil Penelitian 

 Dari iklan yang ditayangkan di televisi, diketahui bahwa kata – kata yang 

digunakan pada iklan disampaikan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang 

jelas dipahami. Dimana kata – kata yang digunakan pada iklan menyampaikan 

keuntungan mengkonsumsi nugget FIESTA dan tatacara pengolahan nugget.  

 Pengaruh kejelasan kata – kata yang digunakan pada iklan terhadap 

motivasi konsumen dapat diketahui dari nilai estimasi yang terdapat pada hasil uji 

Wald tabel 4.8, dimana diketahui pada tabel, nilai dari sub variabel kejelasan kata 
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– kata yang digunakan pada iklan adalah sebesar 0,997 atau dapat dikatakan 

bahwa kejelasan kata – kata yang digunakan pada iklan di televisi akan 

meningkatkan motivasi konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA 

mencapai 99,7 %. Sedangkan dari ODDS Ratio yang juga terdapat pada tabel 

yang sama, diketahui sub variabel kejelasan kata – kata yang digunakan pada 

iklan nugget FIESTA di televisi memiliki nilai ODDS Ratio sebesar 6,75 (hasil 

pembulatan dari 6,749) yang dapat diartikan bahwa kejelasan kata – kata yang 

digunakan pada iklan nugget FIESTA yang ditayangkan di televisi, akan 

mempengaruhi motivasi konsumen untuk membeli nugget FIESTA 6,75 kali lebih 

banyak dari pada iklan yang menggunakan kata – kata yang kurang jelas. 

 Beberapa iklan yang ditayangkan di televisi saat ini, beberapa diantaranya 

sudah menggunakan susunan kata – kata yang jelas dan bisa dipahami oleh 

pemirsa iklan televisi dengan mudah, namun beberapa diantaranya masih 

menggunakan kata – kata yang tidak jelas bahkan cenderung tidak menyampaikan 

kelebihan atau keuuntungan mengkonsumsi produk yang ditawarkan secara 

maksimal. Hal ini seharusnya sangat diperhatikan oleh pembuat iklan atau 

produsen produk tersebut, karena kejelasan kata – kata yang digunakan pada iklan 

turut memberi pengaruh terhadap motivasi konsumen untuk membeli produk 

tersebut. Pada iklan nugget FIESTA, diharapkan kejelasan kata – kata yang 

digunakan pada iklan televisi tetap dipertahankan, agar konsumen tetap dapat 

memahami iklan yang ditayangkan.   
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4.5.3.4  Pengaruh Sub Variabel pada Struktur Pesan terhadap Motivasi 

Konsumen (X3.1) 

 Pada penelitian ini juga digunakan hipotesis yang berhubungan dengan 

variabel struktur pesan yaitu diduga terdapat pengaruh signifikan dari menarik 

atau tidaknya struktur pesan iklan (X3.1) terhadap motivasi konsumen dalam 

melakukan pembelian nugget  FIESTA. 

 Berdasarkan hasil Uji Wald pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

pengujian untuk koefisien variabel X3.1 adalah sebesar 9,235 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,002. Oleh karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, 

maka diputuskan bahwa H0 ditolak atau koefisien dari sub variabel struktur pesan 

dianggap bernilai tidak sama dengan nol. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa sub variabel struktur pesan meliputi menarik atau tidaknya struktur pesan  

dalam iklan yang ditayangkan di TV memberikan pengaruh signifikan terhadap 

motivasi konsumen dalam membeli nugget FIESTA. Dari hasil analisa data yang 

dilakukan, diketahui bahwa sub variabel ini memiliki nilai hasil dari uji Wald 

paling besar, sehingga dapat diketahui bahwa sub variabel yang paling 

berpengaruh terhadap motivasi konsumen dalam melakukan pembelian nugget 

FIESTA adalah menarik atau tidaknya stuktur pesan yang tedapat pada iklan 

nugget FIESTA.  

 

4.5.3.4.1  Implikasi Hasil Penelitian 

 Struktur pesan iklan adalah susunan atau urutan penyampaian pesan yang 

digunakan pada iklan. Diketahui dari iklan nugget FIESTA yang ditayangkan di 

televisi, susunan pesan yang disampaikan dilakukan secara runtun, mulai dari 
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proses pembuatan nugget, hingga keuntungan mengkonsumsi produk tersebut. 

Susunan iklan ini juga ditampilkan secara menarik melalui ilustrasi model sumber 

pesan asli menggunakan aktor yang dikenal masyarakat pada iklan tipe real dan 

melalui ilustrasi model sumber pesan animasi kartun beberapa ekor ayam pada 

iklan tipe animasi. 

   Pengaruh menarik atau tidaknya struktur pesan yang digunakan pada 

iklan terhadap motivasi konsumen untuk membeli nugget FIESTA dapat diketahui 

dari nilai estimasi yang terdapat pada hasil uji Wald tabel 4.8, dimana diketahui 

pada tabel, nilai dari sub variabel menarik atau tidaknya struktur iklan sebesar 

1,488 atau dapat dikatakan menarik atau tidaknya struktur iklan nugget FIESTA 

yang ditayangkan di televisi berpengaruh terhadap motivasi konsumen tersebut 

untuk membeli nugget sebesar  148,8 %. Sedangkan dari ODDS Ratio yang juga 

terdapat pada tabel yang sama, diketahui sub variabel menarik atau tidaknya 

struktur pesan yang digunakan pada iklan memiliki nilai ODDS Ratio sebesar 

9,325 yang dapat diartikan bahwa kejelasan kata – kata yang digunakan pada 

iklan, akan mempengaruhi motivasi konsumen 9,325 kali lebih banyak untuk 

membeli nugget FIESTA dari pada iklan yang memiliki struktur pesan yang tidak 

menarik. 

 

4.5.3.5  Pengaruh Sub Variabel pada Struktur Pesan terhadap Motivasi 

Konsumen (X3.2) 

 Pada penelitian ini digunakan pula hipotesis yang berhubungan dengan sub 

variabel struktur pesan yaitu tingkat kemudahan iklan untuk dipahami konsumen 
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atau sasaran (X3.2) bahwa sub variabel ini berpengaruh terhadap motivasi 

konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA.  

 Berdasarkan hasil uji Wald yang telah dilakukan, diketahui nilai pengujian 

untuk koefisien variabel X3.2 sebesar 5,171 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,023.  Oleh karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka diputuskan 

bahwa H0 ditolak atau koefisien dari sub variabel struktur pesan dianggap bernilai 

tidak sama dengan nol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sub variabel 

struktur pesan meliputi kemudahan  iklan untuk dipahami oleh konsumen atau 

sasaran dalam iklan yang ditayangkan di TV memberikan pengaruh signifikan 

terhadap motivasi konsumen dalam membeli nugget FIESTA. 

 

4.5.3.5.1 Implikasi Hasil Penelitian 

   Pengaruh tingkat kemudahan iklan dipahami oleh konsumen terhadap 

motivasi konsumen untuk membeli nugget FIESTA dapat diketahui dari nilai 

estimasi yang terdapat pada hasil uji Wald tabel 4.8, dimana diketahui pada tabel, 

nilai dari sub variabel kemudahan iklan dipahami oleh konsumen sebesar -0,972 

atau dapat dikatakan tingkat kemudahan iklan nugget FIESTA untuk dipahami 

oleh konsumen yang ditayangkan di televisi berpengaruh terhadap motivasi 

konsumen tersebut untuk membeli nugget sebesar  -97,2 %. Sedangkan dari 

ODDS Ratio yang juga terdapat pada tabel yang sama, diketahui sub variabel 

tingkat kemudahan iklan untuk dipahami oleh konsumen memiliki nilai ODDS 

Ratio sebesar 7,171 yang dapat diartikan bahwa mudahnya iklan untuk dipahami 

oleh konsumen, akan mempengaruhi motivasi konsumen untuk membeli nugget 
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FIESTA mencapai 7,171 kali lebih banyak dari pada iklan yang sulit dipahami 

oleh konsumen. 

 Dengan demikian, maka sudah seharusnya tiap pembuat iklan mengenai 

suatu produk harus memiliki kemampuan tinggi untuk membuat iklan yang 

menarik sekaligus mudah dipahami oleh konsumen atau pemirsa televisi, karena 

adanya berbagai macam lapisan masyarakat yang menyaksikan iklan yang 

ditayangkan, sehingga tiap – tiap lapisan masyarakat dan individu pada lapisan 

masyarakat memiliki kemampuan berbeda untuk memahami suatu iklan. Dengan 

adanya iklan yang mudah dipahami oleh berbagai macam lapisan masyarakat, 

diharapkan semakin luasnya wilayah dan informasi mengenai produk yang 

ditawarkan.    

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

mengarah pada perilaku konsumen sangat penting agar pemasar dapat membuat 

strategi yang baik terutama di bidang periklanan, salah satunya iklan di media 

televisi. Iklan yang dibuat harus mampu menggerakkkan dan mengarahkan sikap 

konsumen untuk melakukan pembelian atas produk yang diiklankan. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh pesan iklan produk 

nugget FIESTA yang ditayangkan di televisi mempunyai pengaruh cukup besar 

terhadap motivasi konsumen dalam melakukan pembelian produk tersebut. 

Apabila dilihat pengaruh setiap elemen pesan iklan secara individu (parsial), 

diketahui  struktur pesan pada sub variabel menarik atau tidaknya struktur iklan 

pada iklan nugget FIESTA mempengaruhi paling signifikan terhadap motivasi 

konsumen. 
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Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa sub variabel menarik atau 

tidaknya struktur iklan berpengaruh paling signifikan, bukan berarti pembuat iklan 

bisa mengabaikan aspek – aspek lain pada iklan. Sebuah iklan akan menjadi 

efektif apabila suatu pesan dalam iklan mendapatkan perhatian (attention), 

menghasilkan minat (interest), memunculkan keinginan (desire), dan 

mendatangkan tindakan (action) sebagaimana yang dikemukakan oleh AIDA. 

Tabel 4.9 Uji Kebaikan Model 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 
11 65,255(a) ,390 ,571 

 
Dengan menganalogikan koefisien Nagelkerke R Square dengan koefisien 

determinasi R Square pada regresi berganda, maka dapat dikatakan bahwa 57,1 % 

dari total keragaman motivasi konsumen membeli nugget FIESTA dapat 

dijelaskan oleh empat aspek dalam iklan yang dilihatnya di TV. Sedangkan 

sisanya, dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain. Hal ini juga mengindikasikan 

bahwa masih banyak faktor-faktor lain selain iklan yang berpengaruh terhadap 

motivasi konsumen membeli nugget  FIESTA.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan data dan analisis selama penelitian maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengisian kuisioner oleh responden, diketahui bahwa 

sebagian besar responden (74%) menyatakan pembelian produk nugget 

FIESTA yang dilakukan dipengaruhi oleh iklan produk yang ditayangkan di 

televisi sehingga dapat disimpulkan iklan yang ditayangkan berpengaruh 

positif terhadap konsumen dalam melakukan pembelian nugget FIESTA.  

2. Berdasarkan dari analisis regresi logistik dapat diketahui variabel-variabel 

yang mempengaruhi motivasi konsumen dalam melakukan pembelian nugget 

FIESTA adalah variabel isi pesan pada iklan membantu mengingat produk, 

kejelasan kata-kata yang digunakan, menarik atau tidaknya stuktur pesan, dan 

tingkat kemudahan iklan dipahami oleh konsumen.  
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