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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan dunia, persaingan  di dunia bisnis pun 

semakin ketat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang berlomba 

melakukan komunikasi pemasaran atau yang lebih dikenal dengan promosi. 

Promosi merupakan suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan 

mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi 

atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya. Menurut Chris Fill 

dalam Kotler, Philip dan Gary Amstrong (1995) : 

“Promotion is one of the elements of the marketing mix and is responsible 

for the communication of the marketing offer to the target segment”  

(Definisi tersebut dapat diartikan sebagai berikut : promosi merupakan 

salah satu elemen dari bauran pemasaran dan bertanggung jawab untuk 

mengomunikasikan dan menawarkan kepada target yang telah disegmentasikan) 

 

Promosi bertujuan untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen. 

Dengan dilakukannya kegiatan promosi, perusahaan mengharapkan adanya 

peningkatan angka penjualan dan keuntungan. Promosi juga dilakukan untuk 

mendapatkan loyalitas konsumen yang sudah ada serta mendapatkan konsumen 

baru.  
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Alat komunikasi yang sering digunakan untuk mempromosikan produknya 

adalah iklan.  Menurut Mc.Quail, Dennis (1997:205) iklan merupakan suatu acara 

dalam memasarkan produk dimana pesan-pesan iklan dirumuskan sesuai dengan 

kepentingan pihak pengirim/produsen, iklan mempunyai ciri-ciri utama yang 

jumlahnya sangat besar dan secara jelas didorong oleh kepentingan pengirim.  

Meskipun iklan selalu direncanakan dengan sengaja namun sasarannya bisa 

beraneka ragam.  Menurut Widjaja (1996: 6) iklan adalah setiap bentuk 

presentasi gagasan, barang, atau jasa yang bukan perorangan dan dibayar oleh 

sponsor yang dikenal atau iklan juga bisa  diartikan  sebagai  kegiatan  memuat  

dan  menyebarluaskan  pesan dalam media yang bersifat umum tentang 

perusahaan, organisasi dan atau  tentang  produknya,  jasanya,  atau  gagasan  

yang  terkandung  di dalamnya. 

Rewoldt dkk. (1995: 12) berpendapat bahwa iklan meliputi setiap 

bentuk yang dibayar dari presentasi non personal dan promosi dari gagasan, 

barang-barang atau jasa-jasa oleh suatu sponsor yang diketahui.  

Menurut  Bovee (1986:185) : 

“advertising is that non personal communication of information usually 

paid for persuasive innature about product, service or ideas by identified 

sponsors through the various media” 

(Definisi diatas dapat diartikan : iklan adalah suatu bentuk komunikasi 

non pribadi yang berisi informasi, biasanya dikenakan biaya tertentu dan 

seing kali berupa pembujukan mengenai suatu produk, jasa/ide dari suatu 

sponsor tertentu yang dikenal dengan menggunakan beberapa jenis 

media). 

 

 

Sedangkan menurut Peter dan Olson (2000: 181) iklan adalah 

penyajian informasi nonpersonal tentang  suatu  produk,  brand,  perusahaan,  

atau  toko  yang  dilakukan dengan  bayaran  tertentu.  Iklan  ditujukan  untuk  
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memengaruhi  afeksi, kognisi, perasaan, pengetahuaan, makna, kepercayaan, 

sikap, dan citra yang berkaitan dengan produk dan brand. 

Pentingnya  iklan  atau  promosi  disebutkan  Kottler  (dalam Royan, 

2004: 22) mengenai bauran pemasaran bahwa produk (product), harga (price), 

penempatan  produk  (place),  dan  promosi  (promotion)  merupakan  suatu 

kesatuan dalam kegiatan pemasaran. Keempat komponen pemasaran tersebut 

saling  melengkapi.  Suatu  produk  yang  bagus  dan  baik  mutunya,  desain 

kemasan, benefit, dan brand tanpa disertai harga yang kompetitif, tidak akan 

terjual maksimal dalam jangka panjang. Hal yang sama jika produk tersebut 

tidak dipromosikan, apalagi juga tidak didistribusikan, maka produk tersebut 

tidak akan diserap pasar secara maksimal.  Bauran pemasaran yang terdiri dari 4 P 

(product, price, place, promotion) tersebut saling melengkapi dan saling 

berasosiasi. 

Iklan merupakan bagian dari promosi, oleh karena itu sebagai salah 

satu media promosi dalam mencapai sasarannya memengaruhi konsumen harus 

mampu memberikan kesan yang mendalam terhadap konsumen, sehingga 

diharapkan mampu  membangun  brand  awareness  (kesadaran  terhadap 

merek)  yang  tinggi.  Strategi  untuk  meningkatkan  kesan  yang  mendalam 

dalam  kampanye  iklan  yang  sering  digunakan  adalah  tagline.   

Menurut Nuradi dkk. (1996: 56) tagline  adalah  kalimat  singkat  

sebagai  penutup  teks  inti  yang menyimpulkan   secara   singkat   tujuan   

komunikasi   suatu iklan yang berguna untuk membangun brand awareness 

produk tersebut. 

Tagline dapat digunakan untuk membantu mengomunikasikan   titik   
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pembeda   dari   pesaing.   (Susanto   dan Wijanarko.  2004:  86).  Tagline 

merupakan  suatu  ungkapan  pendek  berisi  pesan  yang  padat  dan  mudah 

diingat.  

Penggunaan tagline dalam iklan TV merupakan hal yang sudah lazim  

dan  jamak  dilakukan,  diharapkan  dengan  tagline  tersebut  mampu 

memberikan kesan mendalam yang mudah diingat dalam benak konsumen. 

Kesan  yang  timbul  pada  konsumen  diharapkan  mampu  mengingat  pesan 

maupun  informasi  yang  disampaikan  melalui  iklan  tersebut  baik  sinopsis 

cerita, alur cerita, adegan demi adegan, adegan tertentu, dan hal menarik 

lainnya dalam iklan tersebut. Iklan yang memberikan pengalaman dan kesan 

kepada pemirsa (audience) diharapkan mampu membangun brand awareness. 

Brand  awareness  yang  tinggi  diharapkan  mampu  meningkatkan 

loyalitas terhadap merek tersebut (Durianto, dkk., 2004: 3). Loyalitas tersebut 

diharapkan mampu mengukuhkan eksistensi merek tersebut dalam persaingan 

dengan merek lain. Kualitas brand awareness tersebut bisa dicapai melalui 

kampanye iklan melalui berbagai media, misalnya: Televisi, radio, billboard, 

baliho,  sponsorship  event,  iklan  majalah,  iklan  koran  dan  lain-lain. 

Tagline diharapkan mampu membangun brand awareness konsumen, 

dengan brand  awareness yang tinggi diduga mampu mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen sehingga diharapkan mampu meningkatkan volume 

penjualan. Fenomena tersebut menjadikan unik dan menarik untuk   diteliti.   

Penelitian   ini   berusaha   untuk   mengungkapkan pengaruh tagline  dalam  

menbangun  brand  awareness,  yakni  dengan melakukan studi pada Minuman 

Teh Botol merek Sosro (dengan tagline-nya “Apapun…Enaknya Minum Teh 
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Botol Sosro”).  Pertimbangan  menggunakan  merek tersebut menjadi objek 

penelitian adalah karena Teh Botol Sosro menguasai lebih dari 30% pangsa 

pasar minuman dalam kemasan. Pangsa mereka lebih tinggi dari aneka produk 

minuman ringan merek global, seperti Coca-Cola dan Pepsi.  Iklannya sering 

diputar di stasiun-stasiun televisi swasta nasional sehingga cukup dikenal di 

masyarakat secara luas, sumber diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan 

peneliti terhadap brand yang dijadikan objek penelitian dengan hasil sebagai 

berikut : untuk produk minuman teh tidak dibatasi jam penayangannya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti iklan Teh Botol Sosro muncul 6 kali dalam 

sehari, berdasarkan  data  pengamatan  penelitian  tersebut,  peneliti  berusaha 

mengungkap bagaimanakah iklan yang memiliki tagline memberikan sumbangan   

positif   terhadap   brand   awareness,   oleh   karena   itu   perlu diperhatikan  

faktor-faktor  yang  memengaruhi  brand  awareness.  Durianto, dkk.  (2004:  10)  

menyatakan  bahwa  pesan  dalam  iklan  yang  disampaikan harus menarik, 

mudah diingat, berbeda dibandingkan dengan merek lainnya sehingga  

membantu  konsumen  mengingat  merek,  adanya simbol yang berhubungan 

dengan merek, diversifikasi merek agar semakin diingat  konsumen,  

memperkuat  kesadaran  merek  dengan  memakai  suatu isyarat yang sesuai 

dengan kategoti produk, merek atau keduanya, melakukan pengulangan untuk 

meningkatkan pengingatan, karena membentuk ingatan lebih sulit dibandingkan 

membentuk pengenalan. 

Apabila suatu perusahaan memiliki pelanggan yang loyal maka 

perusahaan dapat menjaga pangsa pasar dan keberlangsungan hidupnya. Salah 

satu contoh perusahaan yang dapat mempertahankan loyalitas pelanggannya 
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adalah PT SINAR SOSRO.  Berdiri pada tahun 1974, PT SINAR SOSRO 

merupakan perusahaan minuman teh siap minum dalam kemasan botol yang 

pertama di Indonesia dan di dunia.  Dasar atau Filosofi PT SINAR SOSRO adalah 

Niat Baik yang di jabarkan dalam 3K dan RL yakni : 

 Peduli terhadap KUALITAS 

 Peduli terhadap KEAMANAN 

 Peduli terhadap KESEHATAN 

 Serta RAMAH LINGKUNGAN 

Produk-produk minuman yang ada pada PT SINAR SOSRO antara lain : 

1. Teh Botol Sosro   7.    Sosro Green-T PET 

2. Teh Botol Kotak   8.    Sosro Green-T TBA 

3. Fruit Tea Genggam   9.    Prim-A 

4. Fruit Tea Botol   10.  Tebs 

5. Fruit Tea PET    11.  Happy Jus TCA 

6. Fruit Tea Can    12.  Happy Jus TWA 
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Tabel 1. Perbandingan Harga Produk Minuman PT SINAR SOSRO dengan 

Harga Produk Pesaing 

No. Merek Minuman Harga 

(Rp)/satuan 

Minuman Pesaing Harga rata-

rata Pesaing 

1. Teh Botol Sosro 

 

23.900/krat Frestea Botol 48.000/krat 

2. Teh Botol Kotak 220ml 31.000/dus Frestea Kotak  42.000/dus 

3. Teh Botol Kotak 250ml 33.500/dus   

4. Fruit Tea Botol 

 

24.900/krat   

5. Fruit Tea Genggam 

 

31.000/dus Frestea Fuitcy Genggam 

yhfytyhtghggGgGGenggan 

36.000/dus 

6. Fruit Tea Can 

 

56.000/dus   

7. Fruit Tea PET 12 pcs 

 

38.750/dus Mountea (Garuda Food) 

200ml 

24.000.dus 

8. Fruit Tea PET 24 pcs 

 

75.500/dus   

9. Tebs Botol 27.600/krat Coca-cola, Sprite, Fanta botol 60.000/krat 

10. Tebs Can 55.000/dus   

11. Green Tea 12 pcs 36.900/dus Nu Greentea (ABC) 500ml 84.000/dus 

12. Green Tea 24 pcs 73.500/dus Frestea Greentea 250ml 48.000/dus 

13. Prim-A 240ml 

 

13.000/dus Grand 240ml 14.000/dus 

14. Prim-A 330ml 

 

23.000/dus   

15. Prim-A 600ml 

 

 

24.000/dus Grand 600ml 36.000/dus 

16. Prim-A 1500ml 

 

24.000/dus Grand 1500ml 48.000/dus 

 Sumber : PT SINAR SOSRO Bandar Lampung , 2010 

Tabel 1 menunjukkan harga rata-rata produk pesaing dari PT SINAR SOSRO, 

tabel tersebut secara umum memperlihatkan harga yang lebih tinggi dibanding 

dengan harga produk yang dikeluarkan PT SINAR SOSRO.  Dengan demikian 

bahwa rata-rata produk minuman PT SINAR SOSRO berada dibawah harga rata-

rata pesaing.   

Bahan baku teh untuk produk-produk PT SINAR SOSRO disuplai oleh PT 

GUNUNG SELAMAT, sedangkan bahan baku teh tersebut dikelolah oleh PT 

AGRO PANGAN selaku sister company. Bahan baku teh untuk PT Sinar Sosro 

berasal dari: 
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 Perkebunan Teh Gunung Rosa di Cianjur 

 Perkebunan Teh Gunung Manik di Cianjur 

 Perkebunan Teh Gunung Cempaka di Cianjur 

 Perkebunan Teh Gunung Satria di Garut 

 Perkebunan Teh Daerah Neglasari di Garut 

 Perkebunan Teh Daerah Cukul di Pangalengan 

 Perkebunan Teh Daerah Sambawa di Tasikmalaya 

Kesegaran, rasa serta higinitas dari produk menjadi salah satu konsentrasi PT 

SINAR SOSRO dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas. 

SERTIFIKAT yang telah diterima PT SINAR SOSRO :  

1. Sertifikat ISO 9000:2000, yaitu sertifikat system management mutu untuk 

menjamin kualitas pengolahan dan hasil produk 

2. Sertifikat ISO 14.000, yaitu sertifikat system lingkungan untuk menjamin 

keamanan lingkungan 

3. Sertifikat HALAL, yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI (Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat-obatan & Kosmetika MUI) bekerjasama dengan 

Departemen Agama, BPPOM dan Balai POM Daerah untuk menjamin 

kehalalan bahan baku, proses dan produknya 

4. Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), dikeluarkan oleh lembaga 

Sertifikasi Produk Departemen Perindustrian 

5. Sertifikasi HACCP, yaitu sertifikat system management keamanan 

makanan untuk menjamin produk yang aman bagi konsumen. 
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6. Sertifikat HIGIENE and SANITARY, sebagai salah satu persyaratan 

untuk eksport yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat & Makanan. 

Salah satu promosi yang dilakukan PT SINAR SOSRO adalah periklanan.  

Promosi periklanan melalui dua media, yaitu media elektronik dan media cetak. 

a. Periklanan melalui media elektronik.  Melalui penayangan iklan di 

televise-televisi swasta dan radio-radio. 

b. Periklanan melalui media cetak.  Pemasangan papan tempel (billboard) 

pada setiap kendaraan yang digunakan perusahaan, pamphlet, dan iklan di 

majalah dan koran. (http://www.sosro.com/teh-botol-sosro.php). 

Masalah yang dihadapi PT Sinar Sosro adalah PT Sinar Sosro pada saat ini 

dihadapkan pada berbagai saingan produk minuman teh yang tidak hanya dari 

pesaing lokal, namun juga pesaing asing yang dapat memungkinkan pelanggan 

untuk beralih ke merek tersebut, terlebih lagi jika merek tersebut membuat suatu 

perubahan dan menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul dari berbagai 

sudut atributnya.  Persaingan berbagai merek teh dalam kemasan botol, membuat 

PT Sinar Sosro harus lebih berhati-hati dalam merancang strategi pemasarannya. 

 

 

 

 

 

http://www.sosro.com/teh-botol-sosro.php
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Tabel 2. Biaya Promosi Teh Botol Sosro pada PT SINAR SOSRO di Bandar 

Lampung 

Tahun Semester Biaya Promosi ( Rp ) Perubahan ( %) 

2005 I 

II 

64.300.000 

65.732.000 

- 

2,23 

2005 I 

II 

69.053.000 

72.453.000 

5,05 

4,92 

2005 I 

II 

78.229.000 

85.155.000 

7,97 

8,85 

2008 I 

II 

94.955.000 

104.804.000 

11,50 

10,37 

2005 I 

II 

119.704.000 

146.716.000 

14,22 

22,56 

Rata-rata   8,77 

 Sumber : PT SINAR SOSRO Bandar Lampung , 2010 

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa biaya promosi yang dikeluarkan 

perusahaan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 8,77%.  

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 semester II, yaitu sebesar 22,56%. 

 Dalam dunia bisnis PT SINAR SOSRO mengahadapi persaingan yang 

cukup ketat dari para produsen dalam segi pemasaran minuman ringan terutama 

produk Teh Botol Sosro.  Untuk mengetahui tingkat volume penjualan dan 

perkembangan yang dicapai oleh Teh Botol Sosro dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Target dan Volume Penjualan Teh Botol Sosro pada PT SINAR 

SOSRO Bandarlampung, Tahun 2005-2009 (krat) 

Tahun Semester Target Volume 

Penjualan 

Pencapaian 

(%) 

Perkembangan 

(%) 

2005 I 

II 

145.000 

150.000 

140.000 

148.121 

96,55 

98,74 

- 

5,8 

2006 I 

II 

170.000 

190.000 

157.176 

168.158 

92,46 

88,50 

6,11 

6,98 

2007 I 

II 

200.000 

220.000 

180.082 

194.236 

90,04 

88,29 

7,09 

7,86 

2008 I 

II 

230.000 

245.000 

208.454 

225.217 

90,63 

91,93 

7,32 

8,04 
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2009 I 

II 

260.000 

280.000 

248.642 

299.454 

95,63 

106,95 

10,40 

20,44 

Rata2 

rata 

   93,97 7,9 

Sumber : PT SINAR SOSRO Bandar Lampung , 2010 

Tabel 3. menunjukkan data volume penjualan Teh Botol Sosro dari tahun 2005-

2009 mengalami kenaikan, dengan perkembangan rata-rata sebesar 7,9%. 

Mayoritas Indonesia memiliki dataran tinggi cocok ditanami teh & itu 

semua sebagai  peluang bisnis industri minuman yang dikembangkan oleh anak 

negeri hingga saat ini maju dan pesat. Alasan saya memilih PT SINAR SOSRO 

sebagai objek penelitian karen PT SINAR SOSRO merupakan perusahaan 

pertama Indonesia dan di dunia yang berani mengolah dan menjual teh dalam 

kemasan untuk dijual kepada masyarakat. Dengan Iklan yang ber-tagline 

“Apapun…Enaknya Minum Teh Botol Sosro”, telah merebut hati masyarakat. 

Produk – produk SOSRO berhasil menjangkau konsumen diseluruh pelosok 

propinsi di Indonesia. (http://www.sosro.com/teh-botol-sosro.php) 

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik 

untuk membuat penelitian dengan judul” ANALISIS PENGARUH TAGLINE 

IKLAN TERHADAP PENINGKATAN BRAND AWARENESS PRODUK SOSRO 

PT SINAR SOSRO (Studi pada Mahasiswa Pengonsumsi Minuman Teh Botol 

Merek Sosro di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung) “ . 

 

 

 

 

http://www.sosro.com/teh-botol-sosro.php
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1.2.   Rumusan Permasalahan 

Salah satu cara yang ditempuh dari kebanyakan perusahaan dalam upaya untuk 

menarik perhatian konsumen terhadap merek produknya adalah dengan 

melakukan promosi. Banyak promosi yang dilakukan melalui iklan.  Strategi  

untuk  meningkatkan  kesan  yang  mendalam dalam  kampanye  iklan  yang  

sering  digunakan  adalah  tagline. Masalah yang dihadapi PT Sinar Sosro adalah 

PT Sinar Sosro pada saat ini dihadapkan pada berbagai saingan produk minuman 

teh yang tidak hanya dari pesaing lokal, namun juga pesaing asing yang dapat 

memungkinkan pelanggan untuk beralih ke merek tersebut, terlebih lagi jika 

merek tersebut membuat suatu perubahan dan menawarkan karakteristik produk 

yang lebih unggul dari berbagai sudut atributnya.  Persaingan berbagai merek teh 

dalam kemasan botol, membuat PT Sinar Sosro harus lebih berhati-hati dalam 

merancang strategi pemasarannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat suatu permasalahan 

yaitu “Apakah  tagline iklan berpengaruh terhadap brand awareness produk sosro 

PT Sinar Sosro ? 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menetapkan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tagline iklan terhadap brand 

awareness produk sosro PT Sinar Sosro. 
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1.4.   Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat-manfaat 

sebagai berikut : 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi PT. 

SINAR SOSRO terutama sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

komunikasi pemasaran atau promosi serta melihat peluang apa yang dapat 

diambil dalam melakukan komunikasi pemasaran melalui iklan. 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun sebagai 

acuan khususnya bagi yang berminat pada kegiatan komunikasi pemasaran. 

 

1.5.   Kerangka Pemikiran 

Adanya persaingan dalam dunia usaha saat ini, maka para pelaku usaha 

merasa perlu untuk mengkomunikasikan produk mereka kepada para 

konsumennya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan promosi. Promosi 

merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi 

konsumen supaya membeli produk yang dihasilkan ataupun untuk menyampaikan 

berita tentang produk tersebut dengan jalan mengadakan komunikasi dengan para 

pendengar (audience) yang sifatnya membujuk. 

Adapun bentuk-bentuk dari promosi itu sendiri antara lain adalah : 

1. Periklanan (advertising) 
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Periklanan adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa 

secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan 

pembayaran. 

2. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah kegiatan pemasaran yang mendorong efektivitas 

pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan alat-alat seperti 

peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. 

3. Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

Hubungan masyarakat merupakan alat promosi yang penting dan ditujukan 

untuk membangun opini masyarakat dalam rangka memelihara, meningkatkan 

dan melindungi citra perusahaan dan produknya. 

4. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Penjualan personal merupakan presentasi lisan dalam suatu percakapan 

dengan satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan menciptakan penjualan. 

5. Penjualan Langsung (Direct Selling) 

Penjualan langsung adalah suatu sistem pemasaran interaktif yang 

menggunakan satu atau lebih media periklanan untuk "respon yang terukur" 

dan atau lebih transaksi di lokasi manapun. 

Iklan terdiri dari iklan yang memiliki tagline dan iklan yang tidak 

memiliki  tagline.  Tagline  dalam suatu iklan memegang peranan penting. 

Menurut Nuradi dkk. (1996: 56) tagline  adalah  kalimat  singkat  sebagai  

penutup  teks  inti  yang menyimpulkan   secara   singkat   tujuan   komunikasi   
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suatu   iklan. Tagline ini merupakan suatu ungkapan pendek berisi pesan 

yang padat dan mudah diingat. Tagline ini bisa disamakan dengan slogan, atau  

jargon  dalam  iklan.  Penggunaan  tagline  ini  adalah  untuk memperkuat  

kemampuan  iklan  dalam  mengeksekusi  (mencapai sasarannya)  yaitu  

memengaruhi  konsumen  untuk  menggunakan produk yang diiklankan. 

Tagline  merupakan  komunikasi  antara  produsen  dengan konsumen,  

dalam menyampaikan  komunikasi  tersebut  tagline memerlukan suatu 

pendekatan yang dikenal dengan persuasi iklan yang bertujuan agar tagline  itu   

dapat   menciptakan   brand   awareness   yang   pada   akhirnya meningkatkan 

keputusan pembelian terhadap brand yang diiklankan. Brand awareness ini erat 

kaitannya dengan mindset (pola pikir), dimana mindset tersebut tersebut 

melibatkan proses persepsi. Dimana persepsi yang menarik memiliki karakteristik 

mudah diingat, unik, dan sering muncul.   

Salah satu manfaat dari iklan adalah membangun kesadaran dan 

pengetahuan konsumen akan merek suatu produk. Kesadaran merek (Brand 

Awareness) terjadi ketika masyarakat mengenal suatu produk sebagai milik 

perusahaan tertentu. Adapun tingkatan dari pembentukan Brand Awareness 

adalah sebagai berikut (David A. Aaker (1997: 97 dalam Durianto dkk., 2004: 

7) ManajemenEkuitas Merek: Memanfaatkan Nilai dari Suatu Merek) : 

a.  Tidak menyadari merek (Unaware of  brand) adalah tingkat paling 

rendah dalam piramida brand awareness di mana konsumen tidak 

menyadari adanya suatu brand. 
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b. Pengenalan merek (Brand recognition) adalah tingkat minimal brand 

awareness, di mana pengenalan suatu brand muncul lagi setelah 

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall).  

c. Pengingatan kembali terhadap merek (Brand recall) adalah pengingatan 

kembali brand tanpa bantuan (unaided recall).  

d.  Puncak pikiran (Top Of Mind) adalah brand yang disebutkan pertama 

kali oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak 

konsumen, atau brand tersebut merupakan brand utama dari berbagai 

brand yang ada dalam benak konsumen . 

Iklan yang baik mampu memengaruhi konsumen, sehingga timbul 

brand awareness dalam benak konsumen. bagaimana pengaruh frekuensi dan 

durasi menonton terhadap brand awareness. hal ini penting karena brand  

awareness  ini  berpengaruh  terhadap  mindset  konsumen,  sehingga diharapkan 

mampu memengaruhi perilaku pembelian.  Pengetahuan konsumen  akan  brand 

akan  dijadikan  acuan  perilaku  konsumen  dalam malakukan keputusan 

pembelian. Brand Awreness menjadi sumber referensi dalam menentukan mana 

produk yang disukai dan dikonsumsi. 
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Skema Kerangka Pemikiran    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Pemikiran 

 

 

1.6.   Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sementara 

bahwa tagline iklan teh botol Sosro mempunyai pengaruh positif terhadap brand 

awareness produk sosro PT Sinar Sosro. 

Brand Awareness : 

 Tidak menyadari merek 

 Pengenalan merek 

 Pengingatan kembali 
terhadap merek 

 Puncak pikiran 

Tagline iklan Teh Botol 

Sosro (Apapun…Enaknya 

Minum The Botol Sosro) :  

- Daya tarik isi pesan 

- Format pesan 

- Pemilihan kata-kata dalam 

pesan 

- Kelengkapan informasi 

- Seberapa unik iklan tersebut 
- Seberapa menarik iklan 

tersebut 

- Kemudahan untuk diingat 

- Kemudahan untuk dipahami 

- Kemudahan untuk diketahui 

- Memahami maksud dari 

penekanan kata”tagline” 

-   Tagline iklan Teh Botol Sosro 

beda dari tagline produk lain 


