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Persaingan yang semakin tajam dalam dunia bisnis menyebabkan para pelaku 

bisnis ingin mendapatkan tempat yang istimewa dihati konsumen atas produknya. 

Selain harus mampu menciptakan produk yang unggul, perusahaan juga harus 

mampu mengkomunikasikan produknya kepada konsumen agar produk mereka 

lebih dikenal dan diterima, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan strategi 

promosi. Salah satu media komunikasi pemasaran yang sering digunakan dalam 

memperkenalkan dan menginformasikan produk kepada konsumen adalah 

periklanan.  

 

Salah satu perusahaan yang beriklan adalah PT XL Axiata Tbk. dikenal dengan 

XL, karena semakin tingginya persaingan bisnis menyebabkan setiap perusahaan 

dituntut harus dapat menunjukkan strategi promosi yang jitu dan berbeda dari 

perusahaan lain agar menarik perhatian calon konsumen dengan cara menampilkan 

iklan yang menarik, dan menghibur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

Apakah desain iklan yang terdiri dari kata-kata, gambar, gerak, dan musik 

berpengaruh terhadap kesadaran merek XL di Bandar Lampung. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desain iklan yang 

terdiridari kata-kata, gambar, gerak,dan musik terhadap kesadaran merek XL di 

Bandar Lampung. 

 

Objek penelitian ini adalah konsumen yang pernah menyaksikan iklan televisi XL 

versi “jaka tarub” Bandar Lampug. Untuk mengetahui apakah faktor desain iklan 

berpengaruh positif terhadap kesadaran merek digunakan analisis regresi linier 
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berganda. Untuk menguji hipotesis digunakan uji F dan untuk melihat kontribusi 

setiap variabel bebas secara parsial digunakan uji t. 

Hasil uji  t didapatkan t hitung untuk variabel kata-kata (X1), variabel gambar (X2) 

variabel gerak (X3), dan variabel musik (X4) lebih besar dari t tabel sebagai dasar 

perhitungan sebesar 1.661 artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh 

positif terhadap variabel kesadaran merek (Y).  

Hasil uji f menunjukkan skor untuk f hitung sebesar 31,487, karena f hitung lebih 

besar dari f tabel sebesar 2,467 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif antara desain iklan yang 

terdiri dari kata-kata, gambar, gerak, dan musik terhadap kesadaran merek XL di 

Bandar Lampung diterima. 

Saran pada penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada perusahaan agar 

tetap mengiklankan melalui televisi dan memperhatikan desain iklan yang akan 

digunakan. Untuk mendesain variabel tersebut lebih menarik lagi sehingga 

signifikansinya meningkat, misalnya dengan menggunakan teknologi audio dan 

kamera yang lebih canggih, serta menampilkan gerakan yang sesuai dengan tema 

iklan. Perusahaan juga dapat mencoba memanfaatkan media promosi lain yang 

dapat meningkatkan kesadaran merek. 

 


