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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian dengan 

mengumpulkan data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau 

kalimat yang dikonversi menjadi data yang berbentuk angka.28 

 Berdasarkan jumlah variabel yang ada, penelitian ini menggunakan 

hubungan multivariat atau hubungan lebih dari dua variabel. Hubungan 

multivariat merupakan analisis multi variabel dalam satu atau lebih hubungan. 

Hubungan ini berhubungan dengan semua teknik statistik yang secara simultan 

menganalisis sejumlah pengukuran pada  individu atau obyek.29 

 Sesuai dengan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki tiga variabel. 

Terdapat variabel Iklan Televisi, variabel Brand Awareness, dan variabel 

Keputusan Pembelian. Di dalam penelitian ini pula ada satu variabel yang 

merangkap dua jenis variabel.  

 Di penelitian ini, nantinya akan terdapat dua kali pengujian. Terdapat 

dua variabel independen dan dua variabel dependen. Variabel independen 

adalah Iklan Televisi (X). Variabel Brand Awareness (Y) merupakan variabel 

dependen terhadap variabel Iklan Televisi dan variabel independen terhadap 

                                                           
28 Nanang Martono. Ibid. hlm. 20.  
29Singgih Santoso. Mahir Statistik Multivariat dengan SPSS. 2018. Jakarta: PT Elex Media  Komputindo. hlm. 8.  
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variabel Keputusan Pembelian. Sedangkan variabel dependen adalah variabel 

Keputusan Pembelian (Z).  

 Pertama akan dilakukan penghitungan untuk variabel independen, Iklan 

Televisi (X) terhadap variabel dependen, Brand Awareness (Y). Kemudian 

variabel independen untuk variabel Keputusan Pembelian, Brand Awareness 

(Y) terhadap variabel dependen, Keputusan Pembelian (Z).  

 

3.2. BATASAN OPERASIONAL 

Adapun batasan operasional  dalam penelitian ini adalah: 

- Variabel independen murni pada penelitian ini adalah Iklan Televisi. Dapat 

dikatakan sebagai  variabel independen murni karena perannya hanya satu, 

yaitu sebagai variabel independen.  

- Variabel dependen/independen pada penelitian ini adalah Brand Awareness. 

Pada penelitian ini, variabel Brand Awareness memiliki fungsi ganda. 

Pertama, sebagai variabel dependen terhadap variabel Iklan Televisi. Kedua, 

sebagai variabel independen terhadap variabel Keputusan Pembelian.  

- Variabel dependen pada penelitian ini adalah Keputusan Pembelian. 

Variabel Keputusan Pembelian ini merupakan variabel dependen terhadap 

variabel Brand Awareness.  

Tabel 3.1. Batasan Operasional 

JENIS 
VARIABEL 

VARIABEL DIMENSI INDIKATOR SKALA 
UKUR 

INDEPENDEN Iklan 
Televisi 

1. Daya jangkau 
luas. 

2. Selektivitas 
dan 
fleksibilitas. 

1. Televisi memiliki 
daya jangkau luas 
sehingga banyak 
informasi baru. 

2. Televisi media 
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3. Fokus 
perhatian. 

4. Kreativitas 
dan efek. 

5. Prestise. 
6. Waktu 

tertentu. 

efektif untuk 
mengiklankan 
sesuatu. 

3. Unsur-unsur 
dalam televisi 
membuat apa 
yang diiklankan 
mudah dipahami. 

4. Iklan televisi 
menjadi fokus 
perhatian. 

5. Media televisi 
lebih unggul 
dibandingkan 
dengan media 
lainnya. 

 
Skala 
Likert 

DEPENDEN 
/ 

INDEPENDEN 
 
 
 

Brand 
Awareness 
(Kesadara
n Merek) 

1. Unware of 
Brand (tidak 
menyadari 
merek). 

2. Brand 
Recognition 
(pengenalan 
merek). 

3. Brand Recall 
(pengingatan 
kembali 
terhadap 
merek). 

4. Top of Mind 
(puncak 
pikiran). 

1. Pernah 
mendengar merek 
Pantene Anti 
Lepek. 

2. Mengetahui merek 
Pantene Anti 
Lepek. 

3. Tidak pernah 
mendengar merek 
Pantene Anti 
Lepek. 

4. Mengetahui merek 
Pantene Anti 
Lepek. 

5. Pada saat akan 
melakukan 
pembelian sampo, 
Pantene Anti 
Lepek menjadi 
pilihan utama. 

6. Pantene Anti 
Lepek menjadi 
merek utama saat 
mencari produk 
sampo untuk 
rambut lepek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skala 
Likert 
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DEPENDEN Keputusan 
Pembelian 

1. Pemahaman 
adanya 
masalah. 

2. Pencarian 
alternatif 
pemecahan. 

3. Evaluasi 
alternatif. 

4. Pembelian. 
5. Penggunaan 

pascapembeli
an dan 
evaluasi 
ulang 
alternatif yang 
dipilih. 

1. Pantene Anti 
Lepek pilihan 
utama. 

2. Pernah membeli 
Pantene Anti 
Lepek. 

3. Pernah 
melakukan 
pembelian ulang 
untuk Pantene 
Anti Lepek. 

4. Pantene Anti 
Lepek solusi 
rambut lepek.  

 
 
 
 
 
 
 

Skala 
Likert 

Sumber: Nanang Martono 

 Sesuai tabel di atas, peneliti menggunakan salah satu variabel 

dengan fungsi ganda. Hal ini disebabkan karena semua variabel 

termasuk dalam penghitungan dan tidak ada yang menjadi variabel 

antara.Definisi untuk masing-masing variabel, sebagai berikut:30 

- Variabel Independen 

 Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang 

pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih 

dulu. Dalam penelitian  ini, yang menjadi variabel independen adalah 

Iklan Televisi. 

 Variabel ini dapat diukur dengan enam dimensi. Antara lain 

seperti daya jangkau  yang luas, selektivitas dan fleksibilitas, fokus 

perhatian, kreativitas dan efek, prestise, dan waktu tertentu. 

 

                                                           
30Nanang Martono. Op.Cit. hlm. 61.  
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- Variabel Dependen/Independen 

 Variabel tetap memiliki peran atau fungsi yang sama seperti yang 

seharusnya. Hanya saja dalam penghitungan nanti terdapat satu 

variabel yang berubah dari variabel dependen menjadi variabel 

independen. Berubahnya variabel tersebut tentu sesuai dengan 

kerangka pikir yang ada dan penghitungan. Variabel 

dependen/independen dalam penelitian ini adalah Brand Awareness. 

 Variabel Brand Awareness ini dapat diukur dengan 

menggunakan empat dimensi. Antara lain seperti unware of brand 

(tidak menyadari akan adanya merek), brand recognition 

(pengenalan merek), brand recall (pengingatan kembali terhadap 

merek), dan top of mind (puncak pikiran). 

- Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel yang diakibatkan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini di dalam 

penelitian sebagai variabel yang dijelaskan dalam topik 

penelitian.Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen 

adalah Keputusan Pembelian. 

 Variabel dependen dapat diukur dengan lima dimensi. Antara 

lain adalah pemahaman adanya masalah, pencarian alternatif 

pemecahan, evaluasi alternatif, pembelian, dan penggunaan 

pascapembelian  dan evaluasi ulang alternatif yang dipilih.  
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3.3. POPULASI DAN SAMPEL 

 Populasi pada penelitian ini adalah pengguna sampo Pantene Anti 

Lepek dan yang sudah pernah menonton iklan televisi sampo Pantene Anti 

Lepek. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 100 orang pengguna 

sampo Pantene Anti Lepek dan yang sudah pernah menonton iklan televisi 

sampo Pantene Anti Lepek.  

 Teknik sampling yang digunakan adalah quota sampling. Quota 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang memiliki 

ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Adapun faktor kelayakan jumlah 

sampel menurut quota sampling adalah minimal 30 responden.31 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih 100 orang sebagai sampel 

dan akan dihitung dengan menggunakan alat ukur SPSS. Jumlah total dari 

sampel dapat mewakili populasi dikarenakan responden yang ada relatif 

homogen. 

 

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian 

kuantitatif. Peneliti dapat memilih sesuatu dengan jenis penelitian. Sedangkan 

untuk penelitian kuantitatif sendiri terdapat tiga teknik. Antara lain seperti 

kuesioner (angket), wawancara, dan dokumentasi.32 

 Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. 

Tujuan penyebarannya adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu 

                                                           
31 Nanang Martono. Ibid. hlm.  80.  
32 Rachmat Kriyantono, S.Sos., M.Si. 2006.Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 95.  
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masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan 

jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar 

pertanyaan.33 

 Selanjutnya, teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data  

dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang 

(informan atau responden).34 Dalam melakukan wawancara, peneliti memiliki 

pedoman untuk melakukan wawancara tersebut. Wawancara bisa dilakukan 

pula secara tersembunyi agar responden tidak mengetahui bahwa dirinya 

sedang diwawancarai. 

 Sedangkan teknik observasi merupakan sebuah proses pengamatan 

menggunakan pancaindra.35Seorang peneliti dapat melakukan observasi 

dengan berbagai cara. Pada saat wawancara, peneliti juga dapat melakukan 

observasi dengan mendeskripsikan semua hal yang bisa ia lihat, dengar, dan 

rasakan pada saat itu.  

 Di antara ketiga teknik yang ada, dalam penelitian ini peneliti hanya 

akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik kuesioner (angket) 

saja.Berdasarkan jenisnya, kuesioner (angket) terbagi menjadi dua.Pertama, 

angket terbuka merupakan angket yang pertanyaannya diformulasi sedemikian 

rupa sehingga responden mempunyai kebebasan untuk menjawab tanpa 

adanya alternatif jawaban. Kedua, angket tertutup adalah suatu angket di mana 

responden telah diberikan alternatif jawaban.36 

                                                           
33 Rachmat Kriyantono, S.Sos.,.Ibid. hlm. 97. 
34 Nanang Martono. Op,Cit. hlm. 85.  
35 Nanang Martono. Ibid. hlm. 86. 
36 Rachmat Kriyantono, S.Sos.,Ibid. hlm. 97 – 98.  
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 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner tertutup. Setiap 

pertanyaannya memiliki skala interval tertentu. Skala yang digunakan oleh 

peneliti adalah Skala Likert. Menurut Sugiyono (2002:74), berikut merupakan 

tabel penjelasan mengenai skala tersebut:37 

Tabel 3.2. Skala Likert 

 

               Sumber: Sugiyono (2010) 

 

 Berdasarkan skala di atas, peneliti melakukan sedikit modifikasi  untuk 

penelitian ini. Peneliti hanya akan menggunakan empat skala saja dengan 

menghilangkan skala cukup. Hal ini dilakukan untuk menghindari responden 

yang akan memilih jawaban cukup atau netral. Apabila responden melakukan 

hal tersebut, maka tidak akan memberikan data yang tepat.Oleh karena itu, 

penelitian ini  menggunakan skala Setuju, Sangat Setuju, Tidak Setuju, dan 

Sangat  Tidak Setuju. 

 

 

 

                                                           
37 Agus Sutiyono. 2010. “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competence Base Education and 
Training) dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Petugas Satuan Polisi Pamong Praja”. hlm. 77.  

Penilaian Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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3.5. SUMBER DATA 

 Di dalam penelitian,terdapat dua macam sumber data. Data primer dan 

data sekunder.Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data 

pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa berupa 

responden atau subjek riset, dari hasil pengisian kuesioner, wawancara dan 

observasi.38 Tentunya dalam penelitian ini data primer dapat peneliti dapatkan 

melalui hasil dari kuesioner yang diberikan kepada responden.  

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder, yang dapat diperoleh dari data yang telah jadi atau yang 

sudah dipublikasikan atau disusun sebelumnya.39 Dalam penelitian ini, data 

sekunder diperoleh melalui artikel internet, jurnal, dan skripsi. 

 Responden dari penelitian ini adalah 100 orang yang pernah menonton 

iklan televisi Sampo Pantene Anti Lepek dan pernah membeli Sampo Pantene 

Anti Lepek.Untuk menjadi responden dalam penelitian ini terdapat dua 

ketentuan. Pertama, mereka yang pernah menonton iklan televisi Sampo 

Pantene Anti Lepek. Kedua, mereka yang pernah  membeliSampo Pantene Anti 

Lepek. Apabila salah satu dari ketentuan tersebut tidak sesuai, maka tidak bisa 

dijadikan responden penelitian. 

 Agar penelitian berjalan efektif, maka peneliti menggunakan cara 

khusus. Untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan ketentuan, maka 

peneliti menggunakan fitur polling di akun media sosial Instagram. Polling 

tersebut memuat dua opsi. Opsi pertama apakah mereka pernah menonton 

                                                           
38Rachmat Kriyantono, S.Sos.,Op.Cit. hlm. 41.    
39 Rachmat Kriyantono, S.Sos.,Ibid. hlm. 42. 
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iklan televisi Sampo Pantene Anti Lepek dan membeli produknya. Opsi kedua 

merupakan pilihan sebaliknya dari pilihan pertama. 

 Setelah mendapatkan hasil polling, peneliti membagikan tautan 

kuesioner kepada para pemilih opsi pertama. Hal tersebut peneliti lakukan 

karena mengingat ketentuan responden yang ada. Sedangkan para pemilih 

opsi kedua tidak peneliti berikan tautan kuesioner. Mengingat mereka tidak 

memenuhi ketentuan yang ada. 

 Jumlah responden dari polling hanya berjumlah 64 orang saja. Peneliti 

masih harus melakukan pencarian responden untuk sisanya. Selanjutnya 

peneliti membagikan tautan kuesioner melalui setiap grup chat dengan 

mengingatkan mengenai ketentuan responden. Hal tersebut peneliti lakukan 

hingga responden mencapai 100 orang.  

 Pembagian tautan kuesioner peneliti lakukan pada awal Agustus 2018. 

Butuh waktu satu bulan hingga responden mencapai angka 100 sesuai yang 

dibutuhkan. Setelah responden mencapai target, maka peneliti melakukan 

pengolahan data.  

 Pengolahan data berjalan selama satu hari saja. Mulai dari pengujian 

validitas, pengujian realibilitas, dan penghitungan regresi linear sederhana. 

Penghitungan linear yang dilakukan sebanyak dua kali. Sesuai dengan 

kerangka pikir yang ada.  
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3.6. TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam penelitian kuantitatif, pengukuran menjadi hal yang penting. Pengukuran 

tersebut  mengacu pada setiap variabel yang ada. Oleh karena itu, terdapat  

beberapa pengukuran  yang harus dilakukan antara lain: 

3.6.1. Uji Validitas 

Melalui pengujian validitas, suatu angket dapat dikatakan valid 

apabila pertanyaan pada suatu angket mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akandiukur oleh angket tersebut.40 

Tujuan dilakukannya pengujian tersebut untuk menguji setiap 

butir pertanyaan dari sebuah angket. Apabila telah valid, dilanjutkan 

dengan penghitungan uji reliabilitas. 

Dalam penelitian ini, uji validitas angket dihitung dengan bantuan 

alat ukur SPSS 16.0menggunakan perhitungan korelasi Pearson 

Product Moment. Tolak ukur yang digunakan dalam korelasi tersebut 

dengan keputusanrhitung >rtabel. 

Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai 

berikut:41 

- Jika rhasil positif dan rhasil >rtabel, maka butir atau variabel tersebut 

valid. 

- Jika rhasil tidak positif dan rhasil <rtabel, maka butir atau variabel 

tersebut tidak valid.  

                                                           
40 Singgih Santoso. 2004.  Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok 
Gramedia. hlm. 270.  
41 Singgih Santoso. Ibid. hlm. 283. 
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Selain itu dihitung pula menggunakan derajat kebebasan (df)  = n – 

2 dan tingkat signifikansi 0,05.  

Dimana: 

n = jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. 

 

3.6.2. Uji Realiabilitas 

Dalam uji realiabilitas, sebuah angket dapat dikatakan reliabel 

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Uji realibilitas ini dihitung dengan 

menggunakan Cronbach’s Alpha(α).  

Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai 

berikut:42 

- Jika nilai Cronbach’s Aplha> konstanta 0,60 maka butir atau variabel 

tersebut dinyatakan reliabel. 

- Jika nilai Cronbach’s Alpha< konstanta 0,60 maka butir atau variabel 

tersebut dinyatakan tidak reliabel.  

 

3.6.3. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 

distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni 

distribusi dengan bentuk lonceng43. 

                                                           
42Nova Oktavia, SKM.,  MPH. 2015. Penulisan Karya Ilmiah. Sleman: Penerbit Deepublish. hlm. 56.  
43 Singgih Santoso. 2010. Statistik Multivariat: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta:  PT Elex Media Komputindo. 
hlm. 43.  
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Dalam pengujian normalitas ini, peneliti akan menguji 

menggunakan dua pengukuran. Pertama, peneliti akan menggunakan 

P-P Plot. Kedua, peneliti akan menggunakan pengukuran Kolmogorov-

Smirnov.  

Uji normalitas menggunakan P-P Plot memiliki persyaratan. 

Sebuah data dapat dikatakan normal atau terdistribusi secara normal 

apabila nilai – nilai sebaran data terletak di sekitar garis lurus. Apabila 

sebaran data terletak terpencar jauh dari garis lurus maka persyaratan 

normalitas tidak bisa terpenuhi.44 

Begitu pula dengan pengukuran Kolmogorov-Smirnov. Adapun 

dua dasar pengambilan keputusan pada pengukuranKolmogorov 

Smirnovyaitu:45 

- Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

- Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 

 

3.6.4. Regresi Linear Sederhana 

Peneliti akan menggunakan regresi linier sederhana untuk 

menghitung hasil data. Regresi linier sederhana adalah hubungan antar 

dua variabel yang biasanya dapat dinyatakan dalam suatu garis 

                                                           
44 Singgih Santoso. 2003. Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11.5. Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo. hlm. 347.  
45Singgih Santoso. Ibid. hlm. 400.  
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regresi.46Peneliti menggunakan regresi linier sederhana karena terkait 

dengan kerangka pikir yang peneliti gunakan. 

Menurut Sugiyono, adapun bentuk persamaan regresi linear 

sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah:47 

Y  = a + bX 

Dimana: 

Y = subjek di dalam variabel dependen. 

a  =harga Y ketika harga X = 0, dimana 0 merupakan harga konstan. 

B  = angka arah.  

 

3.7. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih harus 

diuji.48 Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan, maka adapun 

beberapa hipotesis yang dapat peneliti tentukan. Antara lain:   

H0 :Variabel iklan televisi tidak mempengaruhi secara signifikan variabel 

keputusan pembelian.  

Ha :Variabel iklan televisi mempengaruhi secara signifikan keputusan 

pembelian. 

H0 :Variabel Brand Awareness tidak mempengaruhi secara signifikan 

variabel Keputusan Pembelian. 

                                                           
46 Robert Kurniawan dan Budi Yuniarto. 2016. ANALISIS REGRESI: Dasar dan Penerapannya dengan R, Edisi 
Pertama. Jakarta: KENCANA. hlm. 63.  
47 Eriyanto. 2011. Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu – Ilmu Sosial Lainnya, 
Edisi Pertama. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. hlm. 374. 
48 Nanang Martono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi Revisi 2. Jakarta: PT Grafindo Persada. hlm. 67. 
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Ha :Variabel Brand Awareness mempengaruhi secara signifikan variabel 

Keputusan Pembelian. 

 

3.8. PANTENE ANTI LEPEK 

Berdasarkan riset yang telah dipaparkan di latar belakang, rambut lepek 

merupakan masalah rambut utama bagi wanita. Apalagi Indonesia merupakan 

negara tropis. Cuaca cenderung panas dan lembab. Hal inilah yang kemudian 

mempengaruhi produksi minyak dari tubuh manusia.  

Rambut lepek adalah kondisi dimana produksi sebum berlebih. Saat 

produksi sebum yang berlebih berada di dekat kulit kepala, rambut menjadi 

berat dan lengket. Saat itu juga rambut menjadi kehilangan volumenya dan 

rambut menjadi kempes.49 Hal inilah yang menganggu dan dihindari oleh para 

wanita.  

Pantene Anti Lepek mengaku bisa mengatasi masalah tersebut. Sampo 

Pantene Anti Lepek mengandung formula ringan dan kandungan bebas minyak.  

Sampo Pantene Anti Lepek  memiliki cairan yang bening dan diperkaya formula 

Pro – Vitamin ringan. Selain itu, produk sampo ini juga memiliki micro – 

cleanser  untuk  membersihkan rambut dengan lembut dari produksi sebum.50 

Selain samponya, Pantene Anti Lepek juga hadir dengan kondisioner. 

Kondisioner Anti Lepek memiliki kandungan formula Pro – V yang ringan dan 

mudah terurai ketika terkena air. Hal tersebut memberikan kemudahan saat 

                                                           
49Sampoo Untuk Rambut Lepek. 21 Maret 2018. https://www.pantene.co.id/id-id/experience-main-section2/sampoo-
untuk-rambut-lepek?gclid=EAlaQobChMIs4iP3M_72QIVAR4rCh1mxgvEEAAYASABEgJ9oPD_BwE 
50 Ibid. 

https://www.pantene.co.id/id-id/experience-main-section2/shampoo-untuk-rambut-lepek?gclid=EAlaQobChMIs4iP3M_72QIVAR4rCh1mxgvEEAAYASABEgJ9oPD_BwE
https://www.pantene.co.id/id-id/experience-main-section2/shampoo-untuk-rambut-lepek?gclid=EAlaQobChMIs4iP3M_72QIVAR4rCh1mxgvEEAAYASABEgJ9oPD_BwE
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rambut dibilas. Dijelaskan bahwa dengan penggunaan teratur, kondisioner ini 

akan melindungi rambut dari produksi sebum yang berlebih.51 

Dalam artikel lain, ditemukan penjelasan mengenai manfaat dari Pro – 

Vitamin. Salah satu sampo yang mengandung Pro – Vitamin adalah Pantene 

Anti Lepek. Meski Pantene memiliki banyak varian, akan tetapi manfaatnya 

berbeda – beda.   

Sampo Pantene Anti Lepek memiliki keunggulan yang berbeda. Sampo 

Pantene Anti Lepek membantu mengangkat kekuatan rambut dari pangkalnya, 

mengatasi lepek, dan membuat rambut lebih bervolume.52 Oleh karena itu, 

kandungan Pro – Vitamin yang terdapat dalam Sampo Pantene Anti Lepek 

merupakan kandungan yang ringan.  

Adapun beberapa keunggulan dari Pro – Vitamin sendiri. Pertama, lebih 

berbusa dan lebih efektif saat membersihkan rambut namun tetap lembut. 

Kedua, rambut terasa ringan. Ketiga, melindungi rambut di saat yang paling 

mudah rusak yaitu saat basah.53 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Ibid.  
529 Jenis Sampoo Pantene dan Keunggulannya. 31 Oktober 2018. https://moeslema.com/5597 
53Ibid.  
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