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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

4.1. DESKRIPSI DATA 

Dalam penelitian ini, terdapat duavariabel bebas dan dua variabel 

terikat. Adanya dua variabel bebas karena mengingat salah satu variabel 

memiliki dua fungsi. Di antaranya ada variabel bebas pertama, variabel bebas 

kedua, variabel terikat pertama, dan variabel terikat kedua. 

Variabel bebas dilambangkan dengan X, dalam penelitian ini variabel X 

adalah Iklan Televisi. Kemudian variabel terikat dilambangkan dengan Z yaitu 

Keputusan Pembelian.Sedangkan variabel yang memiliki dua fungsi adalah 

variabel Brand Awareness.  

Dikatakan memiliki dua fungsi karena variabel tersebut menjadi variabel 

dependen dan independen. Variabel Brand Awareness menjadi variabel 

dependen terhadap variabel Iklan Televisi. Variabel tersebut juga menjadi 

variabel independen terhadap variabel Keputusan Pembelian. Kemudianpada 

tahap uji regresi linear sederhana akan dilakukan dua kali pengujian. 

 

4.2. UJI VALIDITAS DAN UJI REALIBILITAS  VARIABEL IKLAN TELEVISI 

(VARIABEL X) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur apakah setiap butir pertanyaan 

pada kuesioner valid atau tidak.  
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4.2.1. Uji Validitas Variabel X (Iklan Televisi) 

Tabel 4.1. Uji Validitas Variabel X 

Butir Pertanyaan R Tabel R Hitung Keterangan 

X1 0,1996 0,514 Valid 

X2 0,1996 0,566 Valid 

X3 0,1996 0,476 Valid 

X4 0,1996 0,735 Valid 

X5 0,1996 0,786 Valid 

X6 0,1996 0,706 Valid 

X7 0,1996 0,735 Valid 

X8 0,1996 0,713 Valid 

                   Sumber: Data Olahan Peneliti (2018) 

 

 Variabel X atau variabel iklan televisi telah dihitung uji validitasnya. 

Variabel X memiliki delapan butir pertanyaan yang telah diuji validitasnya. Pada 

variabel X telah diketemukan bahwa nilai rtabelnya adalah 0,1996. Mengikuti 

keputusan yang ada bahwa nilai rhitung lebih besar atau positif dari nilai rtabel, 

maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengujian 

yang telah dilakukan, maka untuk variabel X atau variabel iklan televisi dapat 

dinyatakan bahwa semuanya valid.  

4.2.2. Uji Realibilitas Variabel X (Iklan Televisi) 

Tabel 4.2. Uji Realibilitas Variabel X 

Cronbach's Alpha N of Items 

.808 8 

                                                     Sumber: Data Olahan Peneliti 
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 Setelah dinyatakan valid, dilanjutkan dengan penghitungan uji 

realibilitas. Uji realibilitas variabel X atau variabel iklan televisi ini dihitung 

dengan menggunakan Cronbach’s Alpha (α). Sesuai dengan keputusan yang 

ada, bahwa nilai rhitung lebih besar dari 0,60 maka setiap butir pertanyaan 

dinyatakan reliabel. Sedangkan hasil dari uji reliabel di atas adalah 0,808 maka 

lebih besar dari 0,60 sehingga dinilai reliabel.  

 

4.3. UJI VALIDITAS DAN UJI REALIBILITAS VARIABEL BRAND AWARENESS 

(VARIABEL  Y) 

4.3.1. Uji Validitas Variabel Y (Brand Awareness) 

4.3. Tabel Uji Variabel Y 

Butir Pertanyaan R Tabel R Hitung Keterangan 

Y1 0,1996 0,626 Valid 

Y2 0,1996 0,662 Valid 

Y3 0,1996 0,598 Valid 

Y4 0,1996 0,675 Valid 

Y5 0,1996 0,745 Valid 

Y6 0,1996 0,578 Valid 

Y7 0,1996 0,531 Valid 

Y8 0,1996 0,618 Valid 

                        Sumber: Data Olahan Peneliti  (2018) 

 

 Variabel Y atau variabel Brand Awareness telah dihitung uji validitasnya. 

Variabel Y memiliki delapan butir pertanyaan yang telah diuji validitasnya. Pada 
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variabel ini telah diketemukan bahwa nilai rtabelnya adalah 0,1996. Mengikuti 

keputusan yang ada bahwa nilai rhitung lebih besar atau positif dari nilai rtabel, 

maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengujian 

yang telah dilakukan, maka untuk variabel Yatau variabel Brand Awareness 

dapat dinyatakan bahwa semuanya valid. 

4.3.2. Uji Realibilitas Variabel Y (Brand Awareness) 

4.4 Uji Realibilitas Variabel Y 

Cronbach's Alpha N of Items 

.783 8 

Sumber: Data Olahan Peneliti 

 

Selanjutnya dilakukan penghitungan uji realibilitas. Uji realibilitas 

variabel Yi1 atau variabel Brand Awareness ini dihitung dengan menggunakan 

Cronbach’s Alpha (α). Sesuai dengan keputusan yang ada, bahwa nilai rhitung 

lebih besar dari 0,60 maka setiap butir pertanyaan dinyatakan reliabel. 

Sedangkan hasil dari uji reliabel di atas adalah 0,783 maka lebih besar dari 0,60 

sehingga dinilai reliabel. 

 

4.4. UJI VALIDITAS DAN UJI REALIBILITAS VARIABEL KEPUTUSAN 

PEMBELIAN (VARIABEL Z) 

4.4.1. Uji Validitas Variabel Z (Keputusan Pembelian) 

Tabel 4.5. Uji Validitas Variabel Z 

Butir Pertanyaan R Tabel R Hitung Keterangan 

Z1 0,1996 0,709 Valid 
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Z2 0,1996 0,742 Valid 

Z3 0,1996 0,722 Valid 

Z4 0,1996 0,700 Valid 

Z5 0,1996 0,760 Valid 

Z6 0,1996 -0,013 Tidak Valid 

                                  Sumber: Data Olahan Peneliti 

 

Variabel Z atau variabel keputusan pembelian merupakan variabel 

terakhir. Variabel Z memiliki enam butir pertanyaan yang telah diuji validitasnya. 

Pada variabel Z telah diketemukan bahwa nilai rtabelnya adalah 0,1996. 

Mengikuti keputusan yang ada bahwa nilai rhitung lebih besar atau positif dari 

nilai rtabel, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.  

Akan tetapi, pada variabel Z ini ditemukan satu butir pertanyaan yang 

tidak valid. Hal itu dapat dilihat pada butir pertanyaan Z6. Meski demikian, 

masih terdapat butir pertanyaan lain yang mewakili indikator yang sama dengan 

pertanyaan Z6.Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka untuk 

variabel Z atau variabel keputusan pembelian dapat dinyatakan bahwa tidak 

semuanya valid. 

4.4.2. Uji Realibilitas Variabel Z (Keputusan Pembelian) 

Tabel 4.6. Uji Realibilitas Variabel Z 

Cronbach's Alpha N of Items 

.800 5 

Sumber: Data Olahan Peneliti 
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Ketika dilakukan uji validitas, terdapat satu butir pertanyaan yang tidak 

valid. Sehingga pada saat pengujian reliabilitas, butir pertanyaan tersebut tidak 

disertakan dalam pengujian. Uji realibilitas variabel Yi2 atau variabel keputusan 

pembelian ini dihitung dengan menggunakan Cronbach’s Alpha (α). Sesuai 

dengan keputusan yang ada, bahwa nilai rhitung lebih besar dari 0,60 maka 

setiap butir pertanyaan dinyatakan reliabel. Sedangkan hasil dari uji reliabel di 

atas adalah 0,800  maka lebih besar dari 0,60 sehingga dinilai reliabel. 

 

4.5. UJI NORMALITAS 

Tujuan dilakukan pengujian ini untuk mengetahui apakah sebuah data 

telah terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam pengujian ini, pengujian 

dilakukan sebanyak dua kali.Pengujian dilakukan sebanyak dua kali karena 

terdapat tiga variabel dan dua kali penghitungan. 

Pengujian pertama dilakukan untuk mengukur pendistribusian data dari 

variabel Iklan Televisi (X) terhadap variabel Brand Awareness (Y). Sedangkan 

pengujian kedua dilakukan untuk mengukur pendistribusian data dari variabel 

Brand Awareness (Y) sebagai variabel independen terhadap variabel 

Keputusan Pembelian (Z). 
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4.5.1. Uji Normalitas Variabel Iklan Televisi (X) Terhadap Variabel Brand 

Awareness (Y) 

 

Grafik 4.1. Uji Normalitas Variabel X terhadap Y 

Sumber: Data Olahan Peneliti (2018) 

 

Pengujian di atas menggunakan penghitungan P-P Plot. 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat terdapat satu garis lurus. 

Setelah dilakukan pengujian normalitas, terlihat bahwa sebaran data 

terletak di sekitar garis lurus. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

data terdistribusi dengan normal.  

Tabel 4.7. Uji Normalitas Variabel X terhadap Y 

  Unstandardized 
Residual 

N 100 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. 
Deviation 

2.45951977 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .061 

Positive .049 
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Sumber: Data Olahan Peneliti (2018) 
 

Tabel di atas merupakan hasil penghitungan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil tabel di atas, bagian Asymp. 

Sig. penghitungan dua sisi adalah 0,854. Dengan kata lain, hasil 

probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data 

terdistribusi dengan normal.  

 

4.5.2. Uji Normalitas Variabel Brand Awareness (Y)Terhadap Variabel 

Keputusan Pembelian (Z) 

Grafik 4.2. Uji Normalitas Variabel Y terhadap Z 

 
Sumber: Data Olahan Peneliti (2018) 

 

 Penghitungan berbentuk grafik selalu hasil dari P-P Plot. Melihat 

dari hasil sebaran datanya, sebaran data dalam penghitungan kedua ini 

Negative -.061 

Kolmogorov-Smirnov Z .607 

Asymp. Sig. (2-tailed) .854 

a. Test distribution is Normal.  
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juga masih berada di sekitar garis lurus. Maka dapat dikatakan bahwa 

data telah terdistribusi dengan normal. 

 
 
 

 
   

Sumber: Data Olahan Peneliti (2018) 
 

 

 Tabel di atas merupakan hasil penghitungan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. Sesuai dengan keputusan dalam penghitungan 

ini, apabila probabilitas di atas 0,05 maka pengujian normalitas diterima. 

Dalam tabel di atas, terlihat bahwa hasil probabilitas adalah 0,232. Maka 

pengujian normalitas diterima. 

 

4.6. REGRESI LINEAR SEDERHANA 

Tujuan dilakukan perhitungan untuk regresi linear sederhana ini adalah 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dalam sebuah garis regresi. 

Dalam penelitian ini, penghitungan regresi linear sederhana dilakukan sebanyak 

dua kali.   

Tabel 4.8. Uji Normalitas Variabel Y terhadap Z 

  

Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.41544300 

Most Extreme Differences Absolute .104 

Positive .059 

Negative -.104 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.038 

Asymp. Sig. (2-tailed) .232 

a. Test distribution is Normal.  
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Pertama, untuk menghitung variabel Iklan Televisi dengan variabel 

Brand Awareness. Kedua, untuk menghitung variabel Brand Awareness dengan 

variabel Keputusan Pembelian. Terakhir, untuk menghitung variabel Iklan 

Televisi dengan Keputusan Pembelian. 

4.6.1. Regresi Linear Sederhana Variabel Iklan Televisi (X) dengan 

VariabelBrand Awareness  (Y) 

 Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan antara variabel Iklan Televisi (X) dengan variabel Brand 

Awareness (Y). Selain itu untuk mengetahui juga tingkat signifikansi 

yang terjadi antara dua variabel tersebut. 

Tabel 4.9. Model Summary Variabel X terhadap Y 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .673a .453 .447 2.47204 

Sumber: Data Olahan Peneliti (2018) 

 

 Melalui tabelModel Summary di atas, telah keluar sejumlah hasil. 

Dalam tabel tersebut tertulis bahwa rSquare adalah 45,3%. 

Ditemukannya hasil rSquare ini, untuk melihat seberapa besar pengaruh 

antara variabel Iklan Televisi (X) dengan variabel Brand Awareness (Y). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Iklan Televisi (X) memiliki 

pengaruh sebesar 45,3% terhadap variabel Brand Awareness (Y). 

Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain.  

Tabel 4.10. ANOVA Variabel X terhadap Y 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
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1 Regression 495.885 1 495.885 81.147 .000a 

Residual 598.875 98 6.111   

Total 1094.760 99    

 Sumber: Data Olahan Peneliti (2018) 

 

 Tabel ANOVA menunjukkan hasil dari Uji F yang dilihat dari 

signifikansi. Ketentuan dari Uji F sendiri adalah apabila signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 maka dinyatakan berpengaruh. Dengan kata lain, 

hipotesis pertama, Ho ditolak dan Ha diterima. Signifikansi dalam Uji F ini 

dihitung secara keseluruhan atau simultan. 

 Dalam penelitian ini telah ditemukan hasil Uji F sebesar 0,000 

yang terletak di kolom akhir. Selain itu juga menggunakan ukuran 

signifikansi α = 0,05%. Dapat dikatakan bahwa 0,000 < 0,05 maka 

variabel Iklan Televisi (X) berpengaruh terhadap variabel Brand 

Awareness (Y) dengan signifikansi 0,000. Selain itu, Ho juga dinyatakan 

ditolak dan Ha diterima.  

 

 

 

   
 
  

                     Sumber: Data Olahan Peneliti (2018) 
 

bahwa jika tHitung >tTabel maka Ho ditolak dan Haditerima. 

tTabel  = (α/2) ; df 

 = (0,05/2) ; n – 2 

4.11. Coefficients Variabel X terhadap Y 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.878 2.157  2.725 .008 

IKLAN_TV .736 .082 .673 9.008 .000 
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 = 0,025 ; 98 

 = 1,98447 

 Tabel distribusi t ditemukan dengan menggunakan α = 5% uji 

dua sisi. 5% merupakan ukuran signifikasi yang biasanya digunakan 

dalam penelitian. Kemudian derajat kebebasan (df) sendiri ditemukan 

dengan n – 2 dimana n merupakan jumlah responden.  

 Dalam tabel di atas 9,008 merupakan hasil dari Uji t yang telah 

dilakukan. Mengacu pada ketentuan yang ada 9,008 >1,98447 dengan 

kata lain hasil dari tHitung lebih besar dari tTabel. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.  

 Dari tabel di atas dapat diperoleh persamaaan regresi linear 

sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Y = 5,878 + 0,736(1) 

 Y  mengarah kepada variabel dependen sedangkan X mengarah 

kepada variabel independen. Artinya, variabel Brand Awareness  (Y) 

memiliki nilai sebesar 5,878 dan variabel Iklan Televisi (X) memiliki nilai 

koefisien sebesar 0,736. 

 Hal tersebut berarti, apabila variabel Iklan Televisi (X) mengalami 

peningkatan sebanyak 1 poin, maka variabel Brand Awareness (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,736 pada konstanta 5,878.   
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 Nilai koefisien variabel Iklan Televisi (X) memiliki nilai yang 

positif. Dapat dikatakan bahwa  terdapat pengaruh antara variabel Iklan 

Televisi (X) dengan variabel Brand Awareness (Y). Hal tersebut 

sekaligus memberikan penjelasan bahwa dengan adanya iklan televisi,  

maka akan meningkatkan kepekaan masyarakat akan suatu merek 

atauBrand Awareness. Tentu didukung dengan berbagai unsur di dalam 

iklan yang membuat konsumen mudah mengingat suatu  merek. 

 

4.6.2. Regresi Linear Sederhana Variabel Brand Awareness (Y) dengan 

Variabel Keputusan Pembelian (Z) 

 Selanjutnya peneliti menguji variabel Brand Awareness (Y) 

dengan variabel Keputusan Pembelian (Z). Dilakukannya pengujian ini 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dan seberapa besar 

tingkat signifikansi kedua variabel tersebut.  

Tabel 4.12. Model SummaryVariabel Y terhadap Z 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .349a .122 .113 2.42774 

Sumber: Data Olahan Peneliti (2018) 

 

 Melalui tabel Model Summary di atas, didapatkan sejumlah hasil. 

Dalam tabel tersebut tertulis bahwa rSquare adalah  0,122 atau sebesar 

12,2%. Ditemukannya hasil rSquare ini, untuk melihat seberapa besar 

pengaruh antara variabel Brand Awareness (Y) dengan variabel 

Keputusan Pembelian (Z). Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 
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Brand Awareness (Y) memiliki pengaruh sebesar 12,2% terhadap 

variabel Keputusan Pembelian(Z). Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

 

Tabel 4.13. ANOVA Variabel Y terhadap Z 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 80.108 1 80.108 13.592 .000a 

Residual 577.602 98 5.894   

Total 657.710 99    

Sumber: Data Olahan Peneliti (2018) 

 

 Tabel ANOVA menunjukkan hasil dari Uji F yang dilihat dari 

signifikansi. Ketentuan dari Uji F sendiri adalah apabila signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 maka dinyatakan berpengaruh. Signifikansi dalam Uji F ini 

dihitung secara keseluruhan atau simultan. Dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis kedua, H0 ditolak dan Ha diterima.  

 Melalui tabel di atas telah ditemukan hasil Uji F sebesar 0,000 

yang terletak di kolom akhir. Selain itu juga menggunakan ukuran 

signifikansi α = 0,05%. Dapat dikatakan bahwa 0,000 < 0,05 maka 

variabel Brand Awareness (Y) berpengaruh terhadap variabel 

Keputusan Pembelian (Z) dengan signifikansi 0,000. 

 

Tabel 4.14. Coefficients Variabel Y terhadap Z 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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Sumber: Data Olahan Peneliti (2018) 

 

 Berdasarkan hasil tabel Coefficients, dapat diketahui hasil dari 

Uji t. Uji t dikenal juga dengan uji secara parsial. Digunakan untuk 

menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap masing-

masing variabel terikat. Ketentuannya adalah apabila tHitung >tTabel 

maka dinyatakan berpengaruh. 

tTabel  = (α/2) ; df 

 = (0,05/2) ; n – 2 

 = 0,025 ; 98 

 = 1,98447 

 Tabel distribusi t ditemukan dengan menggunakan α = 5% uji 

dua sisi. 5% merupakan ukuran signifikasi yang biasanya digunakan 

dalam penelitian. Kemudian derajat kebebasan (df) sendiri ditemukan 

dengan n – 2 dimana n merupakan jumlah responden.  

 Dalam tabel di atas, 3,687 merupakan hasil dari Uji t yang telah 

dilakukan. Mengacu pada ketentuan yang ada 3,687> 1,98447 dengan 

kata lain hasil dari tHitung lebih besar dari tTabel. 

 Dari tabel tersebut dapat diperoleh persamaaan regresi linear 

sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Y = 7,959 + 0,271(1) 

1 (Constant) 7.959 1.863  4.271 .000 

BRANDAWARENESS .271 .073 .349 3.687 .000 
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 Y merupakan variabel dependen sedangkan X mengarah kepada 

variabel independen. Artinya, variabel Keputusan Pembelian (Z) 

memiliki nilai sebesar 7,959 dan variabel Brand Awareness (Y), memiliki 

nilai koefisien sebesar 0,271. 

 Hal tersebut dapat  diartikan bahwa apabila variabel Brand 

Awareness (Y) mengalami peningkatan sebanyak 1 poin, maka variabel 

Keputusan Pembelian (Z) akan mengalami peningkatan sebesar 0,271 

pada konstanta 7,959.      

 Nilai koefisien variabel Brand Awareness (Y) memiliki nilai yang 

positif. Dapat dikatakan bahwa  terdapat pengaruh antara variabel Brand 

Awareness (Y) dengan variabel Keputusan Pembelian (Z). Hal tersebut 

sekaligus memberikan penjelasan bahwa semakin meningkatkan 

kepekaan masyarakat akan suatu merek, maka keputusan untuk 

melakukan pembelian pada merek tersebut juga memiliki peluang yang 

tinggi. 

 

4.7. PENJELASAN HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara variabel Iklan Televisi (X) dengan variabel Brand Awareness 

(Y) hingga pada variabel Keputusan Pembelian (Z). Fokus pada penelitian kali 

ini adalah pada Sampo Pantene Anti Lepek. Berangkat dari beberapa riset yang 

telah dilakukan, ternyata rambut lepek merupakan hal yang tidak diinginkan. 
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Oleh karena itu, P&G mengeluarkan inovasi baru yaitu Sampo Pantene Anti 

Lepek. 

Dalam masa promosinya, Sampo Pantene Anti Lepek menggunakan 

beberapa media. Salah satunya adalah melalui iklan televisi. Di tengah 

kemajuan zaman dan kini semua hal mengacu pada hal – hal yang bersifat 

digital, pengaruh iklan televisi menjadi pertanyaan bagi peneliti. Oleh sebab itu, 

fokus penelitian ini adalah iklan televisi.  

Penelitian ini memiliki tiga variabel. Setiap variabel yang telah ditentukan 

memiliki dimensinya masing – masing. Melalui setiap dimensi yang ada, peneliti 

menentukan beberapa indikator. Dari setiap indikator tersebut ditemukanlah 

beberapa pertanyaan yang akan digunakan sebagai kuesioner. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih responden sebanyak 100 orang.  

Sejumlah responden tersebut adalah pilihan dari populasi yang relatif homogen. 

Syarat untuk menjadi responden dalam penelitian ini adalah mereka yang 

pernah menonton iklan televisi Sampo Pantene Anti Lepek dan pernah membeli 

Sampo Pantene Anti Lepek pula. Hal tersebut berkaitan dengan variabel yang 

ada dalam penelitian ini. 

Setelah mendapatkan hasil penelitian, dilakukanlah analisis data. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat ukur 

SPSS. Selain itu, data yang telah terkumpul dihitung dengan menggunakan 

model Regresi Linear Sederhana. Penghitunganini berguna untuk membuktikan 

hipotesis yang sebelumnya telah ditentukan.  
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Pada langkah pertama, perlu dilakukan uji validitas dan uji realibilitas. Uji 

validitas ini berguna untuk membuktikan apakah setiap butir pertanyaan pada 

kuesioner valid. Setelah dinyatakan valid, maka dilanjutkan untuk uji realibilitas. 

Hal ini berguna untuk mengetahui apakah jawaban dari responden konsisten 

dari waktu ke waktu. 

Penghitungan uji validitas menggunakan α  = 5% dengan uji dua sisi. 

Selain itu  juga menggunakan derajat kebebasan df = n – 2. Huruf n  mengarah 

pada jumlah sampel. Dalam uji validitas ini diambil keputusan bahwa rHitung 

>rTabel maka kuesioner dinyatakan valid. 

Selanjutnya pada uji realibilitas dihitung menggunakan Cronbach’s 

Alpha (α). Pada uji realibilitas ini terdapat keputusan apabila rHitung > 0,60 

maka kuesioner dinyatakan reliabel. Sedangkan apabila rHitung < 0,60 maka 

kuesioner dinyatakan tidak reliabel.  

Pengujian validitas terlebih dahulu dilakukan pada variabel Iklan Televisi 

(X). Pada variabel tersebut, terdapat delapan butir pertanyaan yang telah 

dinyatakan valid. Kemudian selanjutnya, dilakukanlah uji relaibilitas. Delapan 

butir pertanyaan juga dinyatakan reliabel. Pada variabel Iklan Televisi, 0,808  

merupakan tingkat realibilitasnya.  

Variabel Brand Awareness (Y) memiliki delapan butir pertanyaan. 

Setelah dilakukan uji validitas pada variabel ini, dinyatakan bahwa semua butir 

pertanyaan valid. Setelah dinyatakan valid dilanjutkan pengujian reliabilitas. 

Pada pengujian reliabilitas, seluruh butir pertanyaan kuesioner pada variabel ini 
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juga dinyatakan reliabel. Terdapat hasil 0,783 tingkat realibilitas dari variabel 

Brand Awareness (Y). 

Terakhir dilakukan uji validitas dan uji realibilitas untuk variabel 

Keputusan Pembelian (Z). Pada variabel ini, hanya terdapat enam butir 

pertanyaan saja. Pada saat dilakukan uji validitas, ternyata terdapat satu butir 

pertanyaan  yang tidak valid. Akan tetapi, penghitungan tahap selanjutnya tetap 

dapat dilakukan.  

Hal itu berkaitan dengan indikator yang ada dalam proses pembuatan 

kuesioner. Salah satu indikator dalam variabel Keputusan Pembelian (Z) 

memiliki beberapa buah pertanyaan. Sehingga ketika salah satu pertanyaan 

tidak valid, masih bisa diwakilkan oleh pertanyaan lain.  

Setelah dilakukan uji validitas dan uji realibilitas, saatnya dilakukan uji 

normalitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah seluruh data telah terdistribusi secara normal. 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali. 

Pertama, untuk mengukur variabel Iklan Televisi terhadap variabel Brand 

Awareness. Kedua, untuk mengukur variabel Brand Awareness terhadap 

variabel Keputusan Pembelian. 

Pada penghitungan pertama, dilakukan penghitungan sebanyak dua 

kali. Penghitungan ini menggunakan P-P Plot dan Kolmogorov Smirnov. 

Berdasarkan hasil penghitungan keduanya dan mengikuti persyaratan 

pengambilan keputusan yang ada, sebaran data yang ada dapat diterima 

normalitasnya. 



57 
 

Dalam hitungan kedua pun demikian. Dilakukan penghitungan 

menggunakan P-P Plot dan Kolmogorov Smirnov. Hasil dari penghitungan dua 

ini serupa dengan hasil penghitungan pertama. Penghitungan kedua dapat 

diterima normalitasnya.  

Selanjutnya dilakukanlah uji realibilitas dengan meninggalkan satu butir 

pertanyaan dan ditemukan hasil 0,800 sebagai tingkat realibilitasnya.  

4.7.1. Regresi Linear Sederhana Variabel Iklan Televisi (X) dengan 

Variabel Brand Awareness  (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dijelaskan, dapat 

diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara 

simultan antara Iklan Televisi dan Brand Awareness. 

Penelitian yang peneliti lakukan ini menunjukkan bahwa 

koefisientHitung = 9,008 dengan tTabel = 1,98447. Berdasarkan 

keputusan  koefisien Uji t, apabila tHitung >tTabel maka dinyatakan 

berpengaruh atau Ha diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

iklan televisi berpengaruh signifikan terhadap Brand Awareness. 

Sementara itu, diperoleh persamaan regresi linear sederhana, 

yaitu Y = 5,878 + 0,736(1). Dari hasil perhitungan uji simultan (uji F) 

diperoleh signifikansi 0,000 dengan kriteria hasil signifikansi < 0,05. 

Koefisien korelasi diuji pada taraf signifikan (α = 0,05). Jika H0 

ditolak artinya lebih besar dari α, maka dinyatakan signifikan secara 

simultan.Sehingga, dapat disimpulkan terdapat hubungan yang 

positif antara iklan televisi dan Brand Awareness. 
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Berdasarkan perhitungan yang ada, dapat dikatakan bahwa iklan 

televisi mempengaruhi Brand Awareness. Adanya iklan membuat 

konsumen menjadi peka dengan adanya suatu merek. Baik itu merek 

baru atau lama, semakin diiklankan maka semakin besar kesadaran 

konsumen akan merek tersebut.  

Tentunya di dalam iklan memiliki beberapa dimensi. Dimensi – 

dimensi itu lah yang membuat iklan menjadi mudah diingat. Di dalam 

iklan biasanya terdapat Brand Ambassadoryang membuat iklan tersebut 

semakin mudah dikenali. Biasanya terdapat pula jingle atau tagline yang 

membekas di benak konsumen. Hal – hal seperti itu lah yang bisa 

mengakibatkan konsumen menyadari akan adanya suatu merek. 

4.7.2. Regresi Linear Sederhana Variabel Brand Awareness (Y) dengan 

Variabel Keputusan Pembelian (Z) 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dijelaskan, dapat 

diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara 

simultan antaraBrand Awarenessdengan Keputusan Pembelian. 

Penelitian yang peneliti lakukan ini menunjukkan bahwa 

koefisientHitung = 3,687 dengan tTabel = 1,98447. Berdasarkan 

keputusan  koefisien Uji t, apabila tHitung >tTabel maka dinyatakan 

berpengaruh atau Ha diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

Brand Awareness berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian.  
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Sementara itu, diperoleh persamaan regresi linear sederhana, 

yaitu Y = 7,959 + 0,271(1). Dari hasil perhitungan uji simultan (uji F) 

diperoleh signifikansi 0,000 dengan kriteria hasil signifikansi < 0,05. 

Koefisien korelasi di uji pada taraf signifikan (α = 0,05). Jika H0 

ditolak, maka dinyatakan signifikan secara simultan. Sehingga, dapat 

disimpulkan terdapat hubungan yang positif antaraBrand 

Awareness dan Keputusan Pembelian.  

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, 

dapat dikatakan bahwaBrand Awareness mempengaruhi Keputusan 

Pembelian. Hasil ini seperti  berkelanjutan. Awalnya Iklan Televisi 

berpengaruh signifikan terhadap Brand Awareness. Kemudian 

Brand Awareness juga mempengaruhi Keputusan Pembelian. 

Hal ini seperti berantai. Iklan membuat konsumen menjadi sadar 

akan adanya suatu merek. Setelah konsumen sadar akan adanya suatu 

merek, maka timbullah berbagai hal yang membuat mereka 

memutuskan untuk melakukan pembelian. Sama seperti dengan dua 

variabel sebelumnya, variabel Keputusan Pembelian tentu juga memiliki 

berbagai faktor yang membuat konsumen akhirnya melakukan suatu 

pembelian.  

 

Berdasarkan hasil penghitungan dari kedua model tersebut, dapat 

dikatakan bahwa antara satu variabel dengan yang lain saling berpengaruh. 

Semakin sering muncul iklan televisi berpengaruh terhadap Brand Awareness. 
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Kemunculan iklan televisi dengan berbagai kontennya dapat membentuk 

kesadaran konsumenakan suatu merek. Mengingat bahwa iklan televisi memiliki 

daya jangkau yang luas, maka akan lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran 

konsumen akan suatu merek. 

Demikian pula dengan Brand Awareness terhadapKeputusan 

Pembelian. Setelah kesadaran konsumen terbentuk akan suatu merek, maka 

akan lebih besar kemungkinannya untuk mereka membeli merek tersebut. 

Semakin sering melihat atau mendengarkan, konsumen akan semakin 

terbayang dan bisa saja melakukan pembelian. 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa faktor dapat menyebabkan 

konsumen lebih mudah untuk mengingat suatu merek. Seperti adanya Brand 

Ambassador dalam iklan tersebut. Sesuai dengan hasil data yang ada, 

sebanyak 52 responden menyatakan bahwa mereka sangat setuju dengan 

adanya Brand Ambassador untuk meningkatkan kesadaran merek. Jawaban 

didominasi oleh pilihan Sangat Setuju dengan jumlah 52. 

Adanya tagline juga membuat suatu merek lebih mudah dikenal oleh 

konsumen. Terbukti dari hasil kuesioner yang disebarkan oleh peneliti. Jawaban 

Sangat Setuju mendominasi pertanyaan tersebut. Sebanyak 52 responden 

menyetujui bahwa tagline dapat mempermudah suatu merek untuk lebih 

dikenal.  

Melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden, ada pula beberapa 

informasi tambahan. Peneliti menambahkan pertanyaan mengenai frekuensi 

responden dalam menonton iklan televisi Sampo Pantene Anti Lepek. Adapun 
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pilihannya adalah kurang dari satu kali dalam seminggu, satu sampai dua kali 

dalam seminggu, dan lebih dari dua kali dalam seminggu. 

Semua responden menjawab sesuai dengan frekuensi mereka 

menonton masing – masing. Sebanyak 16 responden hanya menonton iklan 

kurang dari satu kali dalam seminggu. Sebanyak 47 responden menonton iklan 

satu hingga dua kali dalam seminggu. Sisanya sebanyak 37 orang menonton 

iklan lebih dari dua kali dalam seminggu.  

Hasil tersebut mengingatkan kepada hasil penghitungan Regresi Linear 

Sederhana. Pada penghitungan Iklan Televisi terhadap Brand Awareness, 

keluar hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keduanya. 

Sedangkan berdasarkan hasil frekuensi menonton iklan televisi, didominasi oleh 

para responden yang menonton iklan televisi sebanyak satu sampai dua kali 

dalam seminggu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin sering 

menonton iklan televisi, maka pengaruhnya terhadap Brand Awarenessakan 

meningkat. 

Hasil tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Azmi dan Sarma 

(2017). Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Iklan Televisi terhadap 

Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen Es Krim Magnum.”Melalui 

penelitian mereka, diketahui bahwa semakin ditambahnya frekuensi iklan di 

televisi dapat meningkatkan pengenalan merek kepada penonton iklan televisi. 

Dimana pengenalan merek itu sendiri juga nantinya akan menggiring penonton 

kepada kesadaran suatu merek. 
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Tidak hanya berhenti sampai di Brand Awareness saja. Melalui hasil 

penghitungan Regresi Linear Sederhana dari Brand Awareness terhadap 

Keputusan Pembelian, dapat diambil kesimpulan pula. Hasil penghitungan 

tersebut menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh. Maka, dapat 

dikatakan bahwa secara tidak langsung iklan televisi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Kusnaeni, Yulianto, dan 

Sunarti (2017). Penelitian mereka berjudul “Pengaruh Iklan terhadap Sikap 

Konsumen Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian.” Dalam penelitian 

tersebut, dipaparkan bahwa iklan televisi berpengaruh secara positif namun 

tidak signifikan terhadap keputusan.  

Apabila ditinjau dari sudut pandang Ilmu Komunikasi, hal ini baik untuk 

mendukung kegiatan promosi. Suatu perusahaan atau pengiklan dapat 

melakukan upaya promosi salah satunya melalui iklan televisi.Akan tetapi iklan 

televisi tentu tidak sembarangan disajikan ke hadapan konsumen. Dengan 

memperhatikan aspek – aspek periklanan, iklan televisi yang diproduksiakan 

lebih efektif dan sesuai dengan segmentasinya.  

Di dalam Ilmu Komunikasi juga telah dipelajari mengenai berbagai jenis 

pemasaran. Salah satunya adalah strategi pemasaran 4P. Dari keempat 

variabel tersebut, ada salah satu variabel yang disebut promosi. Dimana dalam 

variabel promosi dijelaskan bahwa salah satu cara untuk mendorong minat coba 

atau minat beli pelanggan adalah melalui iklan.  
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Bermula dari iklan televisi tersebut, maka terdapat beberapa pengaruh 

yang terjadi. Dalam penelitian ini, pengaruh yang dimaksud adalah Brand 

Awareness dan Keputusan Pembelian. Iklan Televisi mempengaruhi 

pembentukan kesadaran merek konsumen dan setelah terjadi pembentukan 

kesadaran merek tersebut, konsumen bisa saja melakukan keputusan 

pembelian. 

Tentunya ini merupakan hal baik yang dapat membantu kegiatan 

promosi. Mengingat bahwa iklan televisi mempengaruhi Brand Awareness dan 

Keputusan Pembelian meski tidak secara langsung. Berdasarkan hasil uji 

regresi yang telah dilakukan, terdapat hubungan antara Iklan Televisi terhadap 

Brand Awareness dan Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian. 

Artinya, iklan televisi dapat membuat penonton menyadari suatu merek dan  

dapat menimbulkan keputusan pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


