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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden menggambarkan karakteristik 

responden dalam penelitian ini. Secara umum responden dalam 

penelitian ini adalah responden yang mengikuti dan bisa melihat 

aktifitas akun instagram @wc.waroengclean 

Berdasarkan  kuesioner yang valid yakni 101 gambaran umum 

responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

4.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Karakteristik responden digunakan untuk menentukan identitas 

para followers akun instagram Waroeng Clean. Yang terdiri dari jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, penghasilan,pekerjaan,berapa kali 

perawatan,berapa lama mengikuti instagram waroeng clean,jenis 

perawatan,biaya yang di keluarkan.  

 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

Karakteris

tik 
Keterangan Frekuensi Presentase 

Jenis 

Kelamin 

1. Laki-laki 60 59,4 

2. Perempuan 41 40,6 

Jumlah 101 101 

Usia 

1. < 20 tahun 26 25,7 

2. 21-30 tahun 69 68,3 

3. 31-40 tahun 4 4 

4. 41-50  tahun 2 2 

Jumlah 101 101 

1. SD 0 0 

2. SMP 0 0 

3. SMA 61 60,4 

4. SARJANA 37 36,6 

5. PASCASARJANA 3 3,0 

Jumlah 101 101 
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Sumber : Data yang di olah 2020 

 

Tanggapan responden berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini lebih didominasi oleh laki-laki sebesar 

59,4% bila dibandingkan dengan responden perempuan sebesar 40,6%. 

Sebenarnya untuk menjadi followers akun Waroeng Clean tidak membedakan 

Pekerjaan 

1. Pelajar / mahasiswa 55 54,5 

2. Pegawai swasta 25 24,8 

3. Pegawai negri 4 4 

4. Lainya 17 16,8 

Jumlah 101 101 

Penghasilan 

Perbulan 

1. < Rp.2.000.000 37 36,5 

2. Rp.2.000.000 – Rp. 

4.000.000 
29 28,7 

3. Rp. 4.000.000 – Rp. 

6.000.000 
9 8,9 

4. Rp. 6.000.000 12 11,9 

5. Lainya 14 13,9 

jumlah 101 101 

Lama 

mengikuti 

akun 

instagram  

waroeng 

clean 

1. < 1 tahun 52 51,5 

2. 1 tahun 18 17,9 

3. 2 tahun 23 22,8 

4. >3 tahun 8 7,9 

Jumlah 101 101 

Berapa kali 

perawatan 

1. 1 kali 35 34,7 

2. 2 kali 29 28,7 

3. 3 kali 17 16,8 

4. >3 kali 16 15,8 

5. Belum pernah 4 4 

Jumlah 101 101 

Biaya yg di 

keluarkan 

1. < Rp.30.000 30 29,7 

2. Rp 30.000-Rp 50.000 50 49.5 

3. Rp.50.000-Rp.100.000 15 14,9 

4. Rp. 100.000-Rp.150.000 2 2 

5. lainya 4 4 

Jumlah 101 101 

Jenis 

Perawatan 

1. Cuci 94 93,1 

2. Cat 3 3 

3. Reparasi 4 4 

4. Lainya    

Jumlah 101 101 
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pada jenis kelamin, namun pada penelitian ini responden yang lebih banyak 

ditemui adalah laki-laki.  

Sedangkan untuk umur responden didominasi oleh followers akun 

Waroeng Clean yang berumur antara 21 hingga 30 tahun yaitu sebesar 69 

responden atau sebesar 68,3%. Maka dari itu responden yang mendominasi adalah 

pelajar/mahasiswa yaitu sejumlah 55 responden dengan presentase 54,5%.. Hal 

tersebut di tunjukan bahwa mayoritas penghasilan responden yaitu kurang dari 2 

juta yang berjumlah 37 orang / 36%. Dapat di simpulkan bahwa mayoritas 

responden di dominasi oleh pelajar/mahasiwa, karena pelajar/mahasiswa  lebih 

peduli akan penampilan di zaman sekarang, bahwa sepatu termasuk kebutuhan 

sehari-hari. 

Dari tabel di atas tanggapan responden berdasarkan lama mengikuti akun 

instagram Waroeng clean didapatkan hasil bahwa kurang dari 1 tahun terdapat 51 

responden dengan presentase 51,5%,. Dan memakai jasa paling banyak 1 kali 

yaitu sebesar 35 responden dengan presentase 34,7%. Hal tersebut dampak dari 

nya iklan yang di tampilkan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.   

 Dari tabel di atas paling banyak konsumen menggunakan jasa cuci sepatu, 

di karenakan lebih mudah dan cepat di bandingkan jasa yang di tawarkan lainya. 

Juga biaya yang di keluarkan paling besar yaitu 30.000-50000. Di karenakan 

kebanyakan konsumen menggunakan jasa cuci lebih dari satu pasang sepatu.   
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4.2 Analisis Efektifitas Iklan 

 

Analisis deskriptif merupakan analisa data dengan menggambarkan atau 

mendeskripsikan data yang sudah terkumpul adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan secara umum atau generalisasi. Dalam hal ini menjelaskan tanggapan 

responden terhadap masing - masing variabel penelitian. Tanggapan  responden 

terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu : 

 

4.3 Tanggapan responden terhadap Variabel Attention(perhatian) 

 

Tabel 4.2 Tanggapan Responden Mengenai Attention (perhatian) 

Indikator  SS 

(5) 

ST 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Jml Mean 

Iklan Waroeng 

Clean di media 

sosial Instagram 

adalah iklan yang 

menarik perhatian 

dengan 

menampilkan 

gambar logo sepatu 

dan nama Waroeng 

Clean  

 

F 30 52 13 3 3 101 

4,02 

Skor 150 208 39 6 3 406 

Iklan Waroeng 

Clean di media 

sosial Instagram 

adalah iklan yang 

memberikan 

F 17 66 17 1 0 101 

3,98 

Skor 85 264 51 2 0 402 
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promosi potongan 

harga, sehingga 

dapat menarik 

perhatian 

konsumen 

 

Iklan Waroeng 

Clean di media 

sosial Instagram 

adalah iklan yang 

menggunakan 

Endorse selebritis / 

selebgram untuk 

promosi produk, 

sehingga dapat 

menarik perhatian 

konsumen 

F 9 47 28 13 4 101 

3,44 

Skor 45 188 84 26 4 347 

Rata-rata skor        3,81 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

 Berdasarkan  dari tabel di atas mengenai tanggapan  responden terhadap 

attention iklan. Indikator  pertama menunjukan tinggi dengan rata-rata 4,02 ini 

menandakan bahwa menampilkan logo,gambar sepatu dan nama waroeng clean 

dapat menarik perhatian responden.  Berdasarkan  dari tabel di atas mengenai 

tanggapan  responden terhadap attention iklan. Indikator  kedua menunjukan 

tinggi dengan rata-rata 3,98 ini menandakan bahwa memberikan promosi 

potongan harga dapat menarik perhatian responden. Berdasarkan  dari tabel di atas 

mengenai tanggapan  responden terhadap attention iklan. Indikator  ketiga 

menunjukan tinggi dengan rata-rata 3,44 ini menandakan bahwa menggunakan 

Endorse selebritis / selebgram untuk promosi produk dapat menarik perhatian 

responden 
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 Hasil analisis dari total penelitian variabel attention menunjukan bahwa 

dimensi attention memiliki rata-rata 3,81. Yang artinya berdasarkan rentan skala 

termasuk golongan efektivitas yang tinggi. Maka dari itu dimensi attention di atas  

menunjukan iklan yang di tampilkan efektif dan menarik perhatian  responden  

Waroeng Clean  

4.4 Tanggapan responden terhadap Variabel Interest (tertarik) 

Tabel 4.3 Tanggapan Responden Mengenai Interest (tertarik) 

Indikator  SS 

(5) 

ST 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Jml Mean 

Iklan Waroeng 

Clean di media 

sosial instagram 

adalah iklan yang 

menjelaskan 

penting nya sepatu 

bersih dapat 

menumbuhkan rasa 

peduli terhadap 

sepatu konsumen 

 

F 38 52 10 1 0 101 

4,26 

Skor 190 208 30 2 0 430 

Iklan Waroeng 

Clean di media 

sosial instagram 

adalah iklan yang 

menampilkan hasil 

sebelum dan 

sesudah perawatan 

sepatu dapat 

menarik perhatian 

konsumen 

F 55 39 7 0 0 101 

4,48 

Skor 275 156 21 0 0 452 
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Iklan Waroeng 

Clean di media 

sosial instagram 

adalah iklan yang 

menampilkan hasil 

pesan testimony 

pelanggan  dapat 

menarik perhatian 

konsumen 

F 35 56 9 1 0 101 

4,24 

Skor 175 224 27 2 0 428 

Rata-rata skor        4,33 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

 

Berdasarkan  dari tabel di atas mengenai tanggapan  responden terhadap interest 

iklan. Indikator  pertama menunjukan tinggi dengan rata-rata 4,26 ini menandakan 

bahwa Iklan Waroeng Clean menjelaskan  penting nya sepatu bersih dapat lebih 

menarik perhatian responden. 

 

Berdasarkan  dari tabel di atas mengenai tanggapan  responden terhadap interest 

iklan. Indikator  kedua menunjukan tinggi dengan rata-rata 4,48 ini 

menandakan bahwa menampilkan hasil sebelum dan sesudah perawatan sepatu 

dapat lebih menarik perhatian responden.  

 

Berdasarkan  dari tabel di atas mengenai tanggapan  responden terhadap interest 

iklan. Indikator  ketiga menunjukan tinggi dengan rata-rata 4,24 ini 

menandakan bahwa menampilkan hasil pesan testimony pelanggan dapat lebih 

menarik perhatian responden. 

 

Hasil analisis dari total penelitian variabel interest menunjukan rata-rata 4,33. 

Yang artinya berdasarkan rentan skala termasuk golongan efektivitas yang tinggi. 
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Maka dari itu besarnya total nilai tersebut menunjukan bahwa followers dapat 

mengetahui informasi secara luas tentang iklan Waroeng Clean. Sehingga iklan 

yang di tampilkan dapat menarik  perhatian lebih terhadap responden.  

 

 

4.5 Tanggapan responden terhadap Variabel Desire (keinginan) 

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Mengenai Desire (keinginan) 

Indikator  SS 

(5) 

ST 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Jml Mean 

Iklan Waroeng 

Clean di media 

sosial instagam 

adalah iklan yang 

memberikan 

informasi 

keunggulan jasa 

membangkitkan 

konsumen 

menggunakan jasa 

 

F 29 59 13 0 0 101 

4,16 

Skor 145 236 39 0 0 420 

Iklan Waroeng 

Clean di media 

sosial instagram 

adalah iklan yang 

membangkitkan 

keinginan untuk 

menggunakan jasa  

 

F 23 64 13 1 0 101 

4,08 

Skor 115 256 39 2 0 412 
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Iklan Waroeng 

Clean di media 

sosial instagram 

adalah iklan yang  

menampilkan 

alasan 

menggunakan jasa 

 

F 24 60 15 2 0 101 

4,05 

Skor 120 240 45 4 0 409 

Rata-rata skor        4,10 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan  dari tabel di atas mengenai tanggapan  responden terhadap desire 

iklan. Indikator  pertama menunjukan tinggi dengan rata-rata 4,16 ini menandakan 

bahwa Iklan Waroeng Clean memberikan informasi keunggulan jasa dapat 

mengedukasi responden. 

 

Berdasarkan  dari tabel di atas mengenai tanggapan  responden terhadap desire 

iklan. Indikator  kedua menunjukan tinggi dengan rata-rata 4,08 ini 

menandakan bahwa iklan cukup berhasil membangkitkan keinginan untuk 

menggunakan jasa. 

 

Berdasarkan  dari tabel di atas mengenai tanggapan  responden terhadap desire 

iklan. Indikator  ketiga menunjukan tinggi dengan rata-rata 4,05 ini 

menandakan bahwa iklan yang  menampilkan alasan menggunakan jasa dapat 

membangkitkan keinginan responden. 

 

Hasil analisis dari total penelitian variabel desire menunjukan rata-rata 4,10. Yang 

artinya berdasarkan rentan skala termasuk golongan efektivitas yang tinggi . maka 

dari itu total nilai tersebut menunjukan bahwa iklan yang di tampilkan dapat 

menimbulkan ketertarikan atau  motivasi followers untuk menggunakan jasa 
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waroeng clean. Sehingga menumbuhkan minat untuk menggunakan jasa waroeng 

clean.  

 

4.6Tanggapan responden terhadapVariabel Action (tindakan) 

Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Action (tindakan) 

Indikator  SS 

(5) 

ST 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Jml Mean 

Iklan Waroeng 

Clean di media 

sosial instagam 

adalah iklan yang 

menyampaikan 

pesan untuk 

memerintahkan  

pemakaian jasa 

 

F 19 52 24 6 0 101 

3,84 

Skor 95 208 72 12 0 383 

Kesesuaian iklan 

yang di 

tampilkan di 

instagram 

dengan hasil 

pengerjaan  

sehingga 

konsumen 

memakai jasa  

Waroeng Clean 

 

F 30 60 10 1 0 101 

4,18 

Skor 150 240 30 2 0 422 

Iklan Waroeng 

Clean di media 

sosial instagram 

F 28 62 10 1 0 101 

4,16 
Skor 140 248 30 2 0 420 
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adalah iklan yang 

meyakinkan untuk 

melakukan 

pemakaian jasa 

tersebut 

 

Rata-rata skor        4,06 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

 

Berdasarkan  dari tabel di atas mengenai tanggapan  responden terhadap Action 

iklan. Indikator  pertama menunjukan tinggi dengan rata-rata 3,84 ini menandakan 

bahwa Iklan Waroeng Clean berhasilmenyampaikan pesan kepada responden 

untuk memerintahkan  pemakaian jasa. 

 

Berdasarkan  dari tabel di atas mengenai tanggapan  responden terhadap Action 

iklan. Indikator  kedua menunjukan tinggi dengan rata-rata 4,18 ini 

menandakan bahwa mampu membuat responden percaya dengan iklan yang di 

tampilkan instagram sesuai dengan hasil pengerjaan.  

Berdasarkan  dari tabel di atas mengenai tanggapan  responden terhadap Action 

iklan. Indikator  ketiga menunjukan tinggi dengan rata-rata 4,16 ini 

menandakan bahwa iklan yang di tampilkan berhasil meyakinkan responden 

untuk melakukan pemakaian jasa tersebut 

Hasil analisis dari total penelitian variabel Action  menunjukan rata-rata 4,06. 

Yang artinya berdasarkan rentan skala termasuk golongan efektivitas yang tinggi 

maka dari itu total nilai tersebut menunjukan bahwa responden menggunakan jasa 

waroeng clean setelah adanya iklan dan jasa yang di tawarkan  sesuai dengan  

iklan yang di kerjakan.   

Efektivitas Iklan  

AIDA RATE =  Xattention+Xinterest+Xdesire+Xaction 
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      4 

  = 3,81 + 4,33 + 4,10 + 4,06 

    4 

  =  4,075  

 Berdasarkan AIDA RATE secara keseluruhan dari keempat dimensi AIDA  

memiliki hasil skor rata-rata berjumlah  4,075. Berdasarkan rentan skala 

efektivitas yang tinggi jika memiliki skor 3,68-5,00, Yang artinya memiliki 

Efektivitas iklan yang tinggi. Dengan demikian dari  seluruh variabel AIDA,  

Interest memiliki skor yang paling tinggi yaitu 4,33. Konsumen lebih melihat  

iklan dan memiliki ketertarikan karena iklan tersebut menjelaskan penting nya 

sepatu bersih. Karena akan membuat konsumen lebih peduli akan sepatu nya. 

konsumen juga melihat iklan dan memiliki ketertarikan di karenakan 

menampilkan hasil sebelum dan sesudah perawatan sepatu. Dari hal tersebut 

konsumen tau perbandingan sebelum dan sesudah perawatan. . dan konsumen 

juga memiliki ketertarikan terhadap iklan dengan melihat iklan dari testimony 

pelanggan.  

 

 

 

 

 

 

 


