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ABSRTAK 

 

Pengaruh Integrated Marketing Communication Terhadap Minat Beli Melalui Asosiasi Merek 

Pada Bank Muamalat Di Kotabumi 

 

Oleh 

 

Reszetisia Intani 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh integrated marketing 

communication terhadap minat beli melalui asosiasi merek yang di dimensikan dari variable 

integrated marketing communication berupa iklan, promosi penjualan, acara, penjualan pribadi, 

hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Metode pengumpulan data menggunakan 

kuisioner terhadap 90 responden. Teknik analisis data menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa pada pengujian hipotesis yang petama: iklan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap asosiasi merek. Selanjutnya pada hasil hipotesis kedua adalah: Promosi berpengaruh 

tidak signifikan terhadap asosiasi merek. Pada hasil pengujian hipotesis ketiga : Acara 

berpengaruh tidak signifikan terhadap asosiasi merek. Pada hasil pengujian hipotesis keempat : 

penjualan pribadi berpengaruh signifikan terhadap asosiasi merek. Pada hasil pengujian hipotesis 

kelima: Hubungan Masyarkat berpengaruh tidak signifikan terhadap asosiasi merek. Pada hasil 

pengujuian hipotesis keenam: Pemasaran Langsung berpengaruh signifikan terhadap asosiasi 

merek. 

 

Kata kunci: integrated marketing communication, asosisasi merek dan minat beli 

 

 



ABSTRACT

Integrated Marketing Communication Influence on Buying Interest Through Brand Association
On Bank Muamalat In Kotabumi

By

Reszetisia Intani

The problem of this research is how the influenced of integrated marketing communication
towards buying interest through brand association didimensikan of variable integrated
marketing communication in the form of advertising, sales promotion, events, personal selling,
public relations and direct marketing. Methods of data collection using a questionnaire to 90
respondents. Data Analysis Techniques using SmartPLS. The results of this research shows that
in the testing of hypotheses the first is: Advert not significant effect on Brand Assosiation.
Furthermore, the results of testing the second hypothesis is: Promotion not significant effect on
Brand Assosiation. In the third hypothesis testing results are: event not significant effect on
Brand Assosiation. In the fourth hypothesis testing results are: Personal Sales significantly
influence Brand Assosiation. In the fifth hypothesis testing results Public Relations not
significant effect on Brand Assosiation. In the sixth hypothesis testing results are significant
effect on the Direct Marketing Brand Assosiation.

Keywords: integrated marketing communication, brand association and buying interest.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis dalam sektor jasa perbankan yang mengalami pertumbuhan sangat

pesat mengakibatkan berkembangnya perekonomian secara menyeluruh yang

diiringi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini

pada akhirnya menciptakan sebuah persaingan yang semakin kompetitif, baik

yang dikelola negara ataupun swasta. Untuk memenangkan persaingan tersebut,

setiap perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal, terlebih

perusahaan dalam sektor jasa.

Persaingan di dunia perbankan saat ini berjalan semakin kompetitif dan ketat. Hal

ini menuntut setiap bank menggunakan berbagai cara dalam menarik minat

masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan yang usaha utamanya memberikan

jasa penyimpanan dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif

pinjaman kepada masyarakat juga perlu memfokuskan pada kinerja pelayanan

untuk memuaskan pelanggannya. Perkembangan dunia perbankan saat ini tidak

satupun bank yang dapat mengelak dari persaingan. Persaingan tidak hanya dalam

perebutan penabung dan pengguna jasa lainnya. Setiap bank akan berupaya untuk
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memenangkan persaingan dan bila hal tersebut tidak dijalankan dapat

mengganggu kinerja keberlangsungan kehidupan suatu bank.

Berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama

yaitu adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional

hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam

agama, bukan saja pada agama Islam tetapi juga oleh agama samawi lainnya, dari

aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai

melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional

akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki

kapital besar. Faktor utama yang membedakan bank konvensional dengan bank

syariah adalah suku bunga (interest) sebagai balas jasa atas penyertaan modal

yang diterapkan pada bank konvensional, sementara pada bank syariah balas jasa

atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh

yang didasarkan pada “akad”. Prinsip utama dari “akad” ini adalah keadilan antara

pemberi modal dan pemakai modal. Prinsip ini berlaku baik bagi debitur maupun

kreditur.

Dunia perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat,

terlihat pada tabel 1.1 statistik perbankan syariah menunjukan perkembangan

perbankan syariah berdasarkan laporan tahun BI 2009. Secara kuantitas,

pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami

peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya satu bank umum

syariah dan 76 bank perkreditan rakyat syariah, maka pada desember 2009 jumlah
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bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas enam bank umum syariah

dan 25 unit usaha syariah.

Tabel Perkembangan Bank Syariah Indonesia

Indikasi
KP/UUS KP/UUS KP/UUS KP/UUS KP/UUS KP/UUS KP/UUS KP/UUS

1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BUS 1 2 3 3 3 3 5 6
USS [-] 8 15 19 20 25 27 25

BPRS 76 84 88 92 105 114 131 139

Sumber: BI, Statistik Perbankan Syariah 2009

Keterangan :

BUS = Bank Umum Syariah

UUS = Unit Usaha Syariah

BPRS = Bank Perkreditan Rakyat Syariah

KP/UUS = Kantor Pusat/Unit Usaha Syariah

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank

konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya.

Sementara perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan

mampu bertahan. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat

melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang

semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan

pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh

laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan

momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan

dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu

langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.
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Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan

adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor

cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional

menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari

perubahan Undang–Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang

pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum

dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank

syariah. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda

dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali

membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan

syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan

bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para

penyimpan dana di bank-bank syariah.

Pada tahun 2012 merupakan masa-masa pemulihan setelah krisis global. Dilihat

dari perkembangannya, diperkirakan bahwa perekonomian tahun 2013 mengarah

pada pertumbuhan yang lebih baik. Kinerja perekonomian Indonesia dengan

tingkat konsumsi domestik relatif  tinggi dan kelas menengah yang meningkat

serta ditunjang oleh kondisi ekonomi yang relatif terjaga dengan baik merupakan

faktor penyebab perekonomian nasional tidak terlalu terpengaruh oleh krisis

perekonomian global. Begitu pula dengan perbankan syariah nasional relatif tidak

terlalu signifikan mengalami dampak krisis ekonomi global pada awal tahun 2012
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Dalam suatu sistem ekonomi yang kompetitif dan marketing modern, untuk

bertahan dan mengembangkan produknya perusahaan harus melakukan suatu

inovasi dan strategi pemasaran yang baik. Program-program pemasaran yang

menarik minat konsumen seperti promosi dan penawaran yang kompetitif dengan

pesaingnya. Hal terpenting dalam marketing adalah bagaimana marketer dapat

menyampaikan pesannya secara baik kepada konsumen. Tidak hanya fokus

terhadap orientasi pasar saja yang dibutuhkan perusahaan untuk menjadi

pemimpin pasar, perusahaan juga harus berorientasi terhadap merek

perusahaannya.

Merek atau Brand menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari nilai

perusahaan dan merupakan aset penting strategi. Merek bahkan dapat

mengendalikan atau menjadi dasar seluruh proses rencana strategi. Diatas suatu

level taktik dalam proses perencanaan pemasaran, suatu merek dapat menjadi

keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Komunikasi pemasaran menunjukkan

suatu konsep yang muncul pertama kali selama akhir dekade abad 21, sebagai

suatu hasil pengembangan luar biasa dari pemasaran selama periode tersebut.

Ekonomi global saat ini dikarakteristikkan oleh dinamika yang tinggi dan

persaingan yang sengit, oleh karena itu perusahaan mencari jalan terbaik untuk

berkomunikasi dengan klien atau konsumen dan mereka melakukan apapun untuk

membujuk atau memengaruhi konsumen untuk membeli atau menggunakan

produk atau jasa mereka dengan mengomunikasikan kualitas dan manfaat produk

atau jasa mereka. Komunikasi pemasaran, dalam beberapa bentuknya seperti

iklan, promosi penjualan, sponsorship, Personal Selling, public relation, dan
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point-of-purchase, seharusnya mengembangkan dan menyampaikan pesan

berdasarkan tipe obyek berbeda seperti produk, jasa, toko, Event dan orang.

Meskipun marketer memasarkan obyek-obyek yang berbeda, tetapi obyek tersebut

memiliki atribut yang sama, yaitu mereka memiliki Brand. Brand atau merek

yang terkenal dan memiliki reputasi yang baik merupakan aset yang tidak ternilai.

Merek menunjukkan beberapa peran untuk perusahaan yang memasarkan merek

tersebut. Suatu fungsi ekonomi penting adalah untuk mencapai skala ekonomis

dengan memproduksi merek dalam jumlah besar dan pada biaya serendah

mungkin. Peran ekonomi lainnya adalah merek yang sukses dapat menciptakan

entry barriers untuk pesaing yang mungkin mempertimbangkan untuk

memperkenalkan Brand milik mereka. Merek juga menunjukkan suatu peran

strategi kritis dengan menyediakan arti penting untuk mendiferensiasikan satu

penawaran seperti produk atau jasa perusahaan dari penawaran-penawaran

perusahaan pesaing.

Kemajuan teknologi yang terus bertumbuh dan semakin dinamisnya kemajuan-

kemajuan ekonomi dalam suatu industri membuat dan menuntut marketer untuk

lebih kreatif dalam cara menyampaikan pesan mereka. Bagaimana perusahaan

dapat menyampaikan pesan secara baik dan dapat dipahami dan diterima oleh

audien atau konsumennya. Oleh karena itu, marketing tools yang ada mulai

dimanfaatkan sedemikan rupa dan saling diintegrasikan untuk menyampaikan

pesan dengan baik. Mengintegrasikan alat-alat pemasaran yang ada disebut

dengan integrated marketing communication (IMC).



7

IMC merupakan pertemuan atau gabungan seluruh alat pemasaran, pendekatan,

dan sumber daya di dalam suatu perusahaan yang memaksimalkan dampak pada

benak konsumen dan memaksimalkan keuntungan pada biaya seminimal

mungkin. Secara keseluruhan pemasaran berawal dari marketing mix dan juga

melibatkan internet marketing, sponsorship, direct marketing, database marketing

dan public relation. Integrasi seluruh alat promosi tersebut bersama dengan

komponen lainnya dari marketing mix untuk memperoleh keunggulan atas pesaing

dapat disebut sebagai integrasi komunikasi pemasaran (IMC). Dengan fokus pada

mengidentifikasikan konsumen dengan mendalam dan mengembangkan strategi

secara benar (kombinasi online dan offline) untuk membangun hubungan Brand-

consumer yang kuat.

IMC berpusat pada membangun, memengaruhi konsumen dan minat konsumen.

Orientasi hubungan ini mengikat IMC untuk one-to-one marketing dan

manajemen hubungan pelanggan (CRM), dan menantang manajer untuk

berhadapan dengan integrasi, penjajakan, pengukuran, dan akuntabilitas baik

tradisional dan pendekatan pemasaran baru yang interaktif. Terdapat enam

dimensi dari Integrated marketing communication yaitu iklan, promosi penjualan,

acara, penjualan pribadi, hubungan masyrakat dan yang terakhir adalah pemasaran

langsung.

Komunikasi pemasaran terpadu memainkan peran yang sangat penting dalam

kemampuan dan kapasitas perusahaan untuk berinovasi dan keberhasilan

sepenuhnya memberikan kompetitif respon melalui penawaran nilai tambah
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kepada pelanggan mereka. Tujuan proses komunikasi dari setiap pemasaran

adalah untuk menciptakan brand awareness, menyampaikan informasi,

mengedukasi pasar dan mengembangkan suatu image positif merek produk.

Dalam membuat strategi komunikasi marketing yang efektif untuk meningkatkan

performa merek perusahaan, strategi disesuaikan dengan tujuan perusahaan

(market orientation) dan tujuan citra merek yang ingin didapatkan (brand

orientation).

Menurut Spears and Singh dalam Rodriquez (2008; 85) mengatakan “Purchase

Intention define as an individual’s conscious plan to make an effort to purchase

brand” yang artinya seorang individu berencana untuk melakukan upaya membeli

sebuah merek. Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli

suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang

diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian (Kerin, et

al, 2009: 89). Menurut Kotler & Keller (2009: 137) minat beli adalah perilaku

konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan

keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian.

Faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang untuk membeli terdiri dari

empat faktor, yaitu: motivasi (dorongan seseorang untuk bertindak guna

memuaskan kebutuhannya sehingga dapat mengurangi ketegangan yang

dimilikinya), persepsi (proses seseorang individu memilih, mengorganisasi dan

menginterpretasi masukan-masukan untuk menciptakan gambaran yang

bermakna), pengetahuan (pembelajaran yang meliputi perubahan dalam perilaku
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seseorang yang timbul dari pengalaman), serta keyakinan dan pendirian yang

dapat diperoleh seseorang melalui bertindak dan belajar.

Penilaian konsumen terhadap atribut produk tergantung pada pengetahuannya

akan informasi tentang fungsi sebenarnya dari atribut produk tersebut, dengan

demikian minat beli konsumen terhadap suatu produk secara tidak langsung

dipengaruhi oleh pengetahuannya akan informasi atribut suatu produk. Sebelum

pembelian, konsumen mulai dengan mengumpulkan informasi produk

berdasarkan pengalaman pribadi dan lingkungan eksternal. Ketika jumlah

informasi mencapai tingkat tertentu, konsumen memulai penilaian dan proses

evaluasi, dan membuat keputusan pembelian setelah perbandingan dan penilaian.

Oleh karena itu, minat beli sering digunakan untuk menganalisis perilaku

konsumen dalam mempelajari hubungan.

Minat beli konsumen berarti memiliki kecenderungan subyektif terhadap produk

tertentu, dan telah terbukti menjadi faktor kunci untuk memprediksi perilaku

konsumen (Fishhbein dan Ajzen, 1975 dalam Nan-Hong Lin (2007: 123).

Menurut Danibrata 2011: 21 menjelaskan bahwa komunikasi pemasaran sangat

terkait erat dengan citra perusahaan, dimana citra perusahaan adalah citra yang

diberikan oleh perusahaan dengan berdasarkan kepada seberapa baik posisi

perusahaan yang dibangun. Melihat bahwa pentingnya brand equity dan untuk

menancapkan brand equity yang kuat dibenak konsumen, dibutuhkan marketing

communication program yang tepat dan terarah.
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Konsumen pada awalnya dalam melakukan pemilihan produk atau layanan jasa

sangat memperhatikan kualitas bentuk produk, namun dengan perkembangan

teknologi dalam proses produksi disetiap perusahaan membuat hampir semua

pproduk atau layanan jasa yang ditawarkan kepada konsumen memiliki kualitas

dan bentuk bahkan nyaris tidak terdapat perbedaan yang signifkan. Nilai dapat

dibentuk dari asosiasi yang kuat dan berhubungan pada sebuah merek.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan

menggunakan metode analisis faktor yang terdiri dari tiga indikator Intregated

Marketing Communications, Brand Assosiation, dan Minat. Maka judul penelitian

ini adalah “Pengaruh Integrated Marketing Communication Terhadap Minat

Beli Melalui Asosiasi Merek Pada Bank Muamalat Di Kotabumi.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1) Apakah Iklan berpengaruh signifikan terhadap Asosiasi Merek?

2) Apakah Promosi Penjualan berpengaruh signifikan terhadap Asosiasi

Merek?

3) Apakah Acara berpengaruh signifikan terhadap Asosiasi Merek?

4) Apakah Penjualan Pribadi berpengaruh signifikan terhadap Asosiasi

Merek?

5) Apakah Hubungan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Asosiasi

Merek?
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6) Apakah Pemasaran Langsung berpengaruh signifikan terhadap Asosiasi

Merek?

7) Apakah Asosiasi Merek berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh iklan terhadap asosiasi

merek.

2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi penjualan

terhadap asosiasi merek.

3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh acara terhadap asosiasi

merek.

4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh hubungan masyarakat

terhadap asosiasi merek

5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemasaran langsung

terhadap asosiasi merek

6) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penjualan pribadi terhadap

asosiasi merek.

7) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh asosiasi merek terhadap

minat beli.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan suatu penelitian, maka hasil dari penelitian tersebut akan

memberikan manfaat teoritis dan praktis. Berikut ini dari penelitian ini:
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1) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan dan

menambah pengetahuan serta informasi yang berkaitan erat dengan

pemasaran, khususnya pengaruh Integrated Marketing Communication

dan Brand association terhadap Minat Beli.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan dalam

mengimplementasikan strategi IMC yang berorientasi pada pasar dan

merek unutk meningkatkan Brand Assosiations. Untuk memaksimalkan

pemanfaatan merek yang sudah digunakan dengan sebaik mungkin dalam

meningkatkan ekuitas merek dan kinerja perusahaan, sehingga mampu

menghadapi perkembangan dan persaingan dengan kompetitor-

kompetitornya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Brand

Menurut Aaker (1991: 18) Brand adalah nama membedakan dan atau simbol

(seperti logo, merek dagang, atau desain paket) dimaksudkan untuk

mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual

dan untuk membedakan barang-barang atau jasa dari para pesaing. Sebuah merek

memberikan sinyal kepada pelanggan terhadap sumber produk, dan melindungi

baik pelanggan dan produsen dari pesaing yang akan berusaha untuk menyediakan

produk yang tampak identik.

Meskipun merek telah lama memiliki peran dalam perdagangan, merek tidak

sampai abad kedua puluh dan brand asosiasi menjadi begitu penting bagi pesaing.

Bahkan, karakteristik yang membedakan dari pemasaran modern telah fokus pada

penciptaan merek yang dibedakan. Riset pasar digunakan untuk membantu

mengidentifikasi dan mengembangkan basis diferensiasi merek. Asosiasi merek

yang unik telah dibentuk menggunakan atribut produk, nama, paket, strategi

distribusi, dan iklan. Idenya telah bergerak melampaui komoditas untuk produk

bermerek untuk mengurangi keunggulan harga pada keputusan pembelian, dan

menonjolkan basis diferensiasi. Kekuatan merek, dan kesulitan dan biaya

membangun merek, ditunjukkan oleh apa yang perusahaan membayarkan.
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Perasaan konsumen tentang diri mereka sendiri sering tercermin dalam pilihan

merek mereka dan asosiasi tertentu tertanam bagi mereka dalam kepribadian

merek. Salah satu cara untuk membangun hubungan antara merek dan konsumen

adalah untuk menciptakan sebuah kepribadian merek menarik yaitu, untuk

karakteristik manusia asosiasi dengan merek untuk membuatnya lebih menarik

bagi konsumen Ini bekerja karena kepribadian umumnya dipandang sebagai

sebuah paket dari sifat misalnya, keramahan, bertetangga dan tanggung jawab

yang membuat seseorang berbeda. Sejumlah besar penelitian telah difokuskan

pada bagaimana kepribadian merek memungkinkan konsumen untuk

mengekspresikan sendiri diri, dan diri ideal, atau dimensi tertentu dari diri melalui

penggunaan merek. Merek juga menggambarkan kepribadian yang dapat dilihat

sebagai cara utama untuk membedakan merek dalam kategori produk.

Iklan dan sponsor yang sering digunakan untuk menyampaikan gambar dengan

mengasosiasikan merek dengan kepribadian. Keberhasilan dapat dibuat dengan

evaluasi komparatif misalnya, asosiasi konsumen dan dukungan industri. Desain

merek dapat mempengaruhi preferensi dengan menawarkan isyarat kualitas.

Dalam banyak situasi nama perusahaan yang kuat melekat pada produk baru ini

akan memberikan rasa percaya diri dan insentif untuk trial.

Pengertian merek menurut American Marketing Association (AMA): ”A brand is a

name is ”name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended

to identify the goods and service of one seller or group of seller ang to

differentiate them from those of competition” (Keller 2008: 258). Maka merek

adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut



15

dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk

memuaskan kebutuhan yang sama. Merek mempunyai peran antara lain

mengidentifikasi sumber atau pembuat produk dan memungkinkan konsumen

untuk menuntut tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrikan atau distributor

tertentu. Merek juga melaksanakan fungsi yang berharga bagi perusahaan. Merek

menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu

mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menwarkan

perlindungan hokum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk.

Penetapan merek adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa.

Menurut Kotler (2007: 263) ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan

pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen

berpikir, rasa, dan tindakan dalam hubungannya dengan merek, harga, pangsa

pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Ada tiga bahan

kunci ekuitas merek berbasis pelanggan yaitu:

 Ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen.

 Perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek.

 Respon diferensiasi dari konsumen yang membentuk ekuitas merek

tercermin dalam persepsi, preferensi, dan prilaku yang berhubungan

dengan semua aspek pemasaran merek.

Membuat konsep ekuitas merek dari perspektif konsumen berguna karena

menunjukkan kedua pedoman khusus untuk strategi pemasaran dan taktik dan

daerah di mana penelitian dapat berguna dalam membantu pengambilan keputusan

manajerial. Dua poin penting muncul dari ini konseptualisasi. Pertama, pemasar
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harus memiliki pandangan yang luas dari kegiatan pemasaran untuk merek

kemudian mengenali berbagai efek pengetahuan merek, serta bagaimana

perubahan merek pengetahuan mempengaruhi ukuran hasil yang terbaik. Kedua,

pasar harus menyadari bahwa keberhasilan jangka panjang dari semua program

pemasaran masa depan untuk merek sangat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang

merek dalam memori yang telah ditetapkan oleh jangka pendek perusahaan

tersebut adalah upaya pemasaran.

Menurut Keller (1993: 3) Pengetahuan merek adalah isu utama dalam

menciptakan ekuitas merek berbasis pelanggan. Pengetahuan merek dapat

dikonseptualisasikan sebagai terdiri dari node merek dalam memori berbagai

merek asosiasi. Pengetahuan merek adalah terdiri dari 1) brand awareness, yang

berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat merek

dan 2) citra merek, yang terdiri dari persepsi konsumen dan asosiasi untuk merek.

Kesadaran merek membutuhkan berulang kali mengekspos konsumen untuk

menghubungkan merek dalam ingatan konsumen untuk nya kategori produk dan

untuk membeli, penggunaan dan konsumsi situasi. Menciptakan merek yang

image positif dibutuhkan untuk mendirikan asosiasi yang kuat.

Struktur memori untuk merek akan mempengaruhi efektivitas strategi merek masa

depan, sangat penting bahwa manajer harus memahami bagaimana program

pemasaran mereka mempengaruhi konsumen dan terekam dalam benak. Berikut

bagan element dari pengetahuan merek:
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Gambar 2.1 elemen dari ilmu pengetahuan merek

B. Brand Association (asosiasi merek)

Menurut Aaker (1991: 87) Sebuah asosiasi merek adalah sesuatu yang "terkait"

dalam memori untuk sebuah merek. Asosiasi ini tidak hanya eksis namun

memiliki tingkat kekuatan. Sebuah link ke sebuah merek akan lebih kuat bila

didasarkan pada banyak pengalaman atau eksposur ke komunikasi, akan lebih

kuat bila didukung oleh jaringan link lainnya. Sebuah merek akan memiliki posisi

kompetitif menarik bila didukung oleh asosiasi yang kuat, dan menjadi nilai tinggi

pada atribut yang diinginkan seperti layanan yang ramah, atau menempati posisi
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yang berbeda dari pesaing-seperti menjadi satu-satunya toko yang menawarkan

pengiriman rumah.

Asosiasi yang baik dapat mempengaruhi perilaku pembelian dan mempengaruhi

kepuasan pengguna. Bahkan ketika asosiasi tidak penting untuk pilihan merek,

merek dapat meyakinkan mengurangi insentif untuk mencoba merek lain. (Aaker

1991; 272, Aaker 1992; 31). Berikut bagan tipe dari assosiasi merek:

Gambar 2. 2 tipe asosiasi merek

Menurut Aaker (1992: 272) Asosiasi merek dapat dibedakan menjadi beberapa

tipe. Salah satu cara untuk membedakan antara asosiasi mereka adalah tingkat

abstraksi, yaitu, berapa banyak informasi yang dirangkum atau dimasukkan dalam

asosiasi. Dalam dimensi ini, jenis asosiasi merek dapat diklasifikasikan ke dalam

tiga jenis utama dari peningkatan lingkup: 1) atribut, 2) manfaat, dan 3) sikap.
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Beberapa tambahan perbedaan dapat dibuat dalam jenis sesuai dengan sifat

kualitatif asosiasi

Jenis pertama asosiasi merek adalah atribut merek. Atribut adalah mereka

deskriptif fitur yang menjadi ciri produk atau jasa. Atribut dapat dibedakan

menurut bagaimana langsung mereka berhubungan dengan produk atau kinerja

pelayanan. Sepanjang jalur tersebut, atribut dapat diklasifikasikan ke dalam atribut

produk terkait dan non-produk terkait. (Atribut yang berhubungan dengan produk

didefinisikan sebagai bahan yang diperlukan untuk melakukan primer produk atau

jasa fungsi dicari oleh konsumen. Oleh karena itu, mereka berhubungan dengan

fisik produk. Komposisi atau persyaratan layanan. Atribut yang berhubungan

dengan produk menentukan sifat dan tingkat kinerja produk. Atribut yang

berhubungan dengan produk dapat lebih dibedakan menurut tingkatan penting dan

fitur opsional, baik yang diperlukan untuk suatu produk untuk bekerja, atau

memungkinkan untuk kustomisasi dan lebih fleksibel, penggunaan pribadi.

Atribut-Non-produk terkait didefinisikan sebagai aspek eksternal dari produk atau

jasa yang berhubungan dengan pembelian atau konsumsi. Atribut-Non-produk

yang berhubungan dapat mempengaruhi pembelian atau proses konsumsi tetapi

tidak secara langsung mempengaruhi kinerja produk. Empat jenis utama atribut-

non-produk yang berhubungan dengan informasi harga, kemasan atau penampilan

produk informasi, citra pengguna yaitu, orang macam apa yang menggunakan

produk atau jasa, dan citra penggunaan yaitu, di mana situasi produk atau jasa

yang digunakan. Harga dari produk atau jasa yang dianggap sebagai atribut-non-
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produk yang berhubungan karena merupakan langkah penting dalam proses

pembelian tetapi tidak intrinsik terkait dengan kinerja produk atau fungsi

pelayanan.

Harga adalah atribut yang sangat penting, karena konsumen sering berkeyakinan

kuat tentang harga dan kualitas. Dalam kebanyakan kasus, kemasan tidak secara

langsung berhubungan dengan bahan yang diperlukan untuk kinerja produk.

Pengguna dan citra penggunaan atribut dapat dibentuk langsung dari pengalaman

konsumen sendiri dan kontak dengan pengguna merek atau tidak langsung melalui

penggambaran target pasar yang dikomunikasikan, misalnya, dalam iklan merek.

Asosiasi dari pengguna merek mungkin didasarkan pada faktor demografi atau

psychographic faktor. Asosiasi situasi penggunaan mungkin didasarkan pada

waktu hari, minggu, atau tahun, lokasi (di dalam atau di luar rumah), atau jenis

kegiatan (formal maupun informal), antara aspek-aspek lain.

Jenis kedua asosiasi merek memliki manfaat yaitu nilai personal dan artinya

konsumen menempel pada produk atau jasa. Manfaat dapat dibedakan ke dalam

tiga kategori sesuai dengan motivasi yang mendasari yang mereka berhubungan:

manfaat fungsional, manfaat pengalaman, dan manfaat simbolik. Manfaat

fungsional adalah keuntungan yang lebih intrinsik produk atau jasa konsumsi dan

biasanya sesuai dengan atribut yang berhubungan dengan produk. Manfaat ini

sering dikaitkan dengan motivasi yang cukup mendasar, seperti kebutuhan

fisiologis dan keamanan, dan mungkin melibatkan keinginan untuk

menghilangkan masalah atau penghindaran. Manfaat Experiential berhubungan
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dengan apa yang dirasakan ketika produk atau jasa yang digunakan dan mereka

biasanya juga sesuai dengan kedua atribut yang terkait dengan produk-serta

atribut-non-produk terkait seperti sebagai citra penggunaan.

Manfaat ini memenuhi kebutuhan pengalaman seperti kesenangan indra, variasi,

dan stimulasi kognitif. Manfaat simbolik lebih ekstrinsik pada produk atau

Konsumsi layanan. Mereka biasanya sesuai dengan atribut-non-produk terkait dan

berhubungan dengan didasari kebutuhan untuk persetujuan sosial atau ekspresi

pribadi. Manfaat simbolis terutama untuk produk. Dengan demikian, konsumen

dapat menghargai prestise, eksklusivitas, atau fashionability merek karena

kaitannya dengan konsep diri mereka.

Menurut Aaker (1991: 94) ada sebelas jenis asosiasi  yaitu:

(1) Atribut Produk,

Mengasosiasikan objek dengan atribut produk atau karakteristik merupakan

strategi positioning yang paling sering digunakan. Mengembangkan asosiasi

tersebut efektif karena ketika atribut bermakna, asosiasi langsung dapat

diterjemahkan ke dalam alasan untuk membeli atau tidak membeli.

(2) Berwujud,

Perusahaan suka membuat perbandingan merek. Merek terlibat dalam

mencoba meyakinkan orang lain dari keunggulan merek mereka di sepanjang

dimensi kunci atau dua.
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(3) Manfaat bagi pelanggan,

Karena sebagian besar atribut produk memberikan manfaat pelanggan, maka

terdapat hubungan antara keduanya

(4) Harga Relatif,

Salah satu atribut produk, harga yang relatif, sangat berguna untuk

mempertimbangkan semua jenis asosiasi secara terpisah. Dalam beberapa

kelas produk ada lima tingkat harga yang berkembang dengan baik. Evaluasi

merek di kelas produk akan ditentukan di mana ia berada sehubungan dengan

satu atau dua dari tingkat harga tersebut

(5) Penggunaan atau Aplikasi,

Pendekatan lain adalah mengasosiasikan sebuah merek dengan suatu

penggunaan atau aplikasi.

(6) Pengguna atau Pelanggan,

Pendekatan lain adalah mengasosiasikan sebuah merek dengan sebuah tipe

pengguna atau pelanggan dari produk tersebut.

(7) Selebriti atau Orang,

Seorang selebriti sering memiliki asosiasi yang kuat. Menghubungkan

selebriti dengan merek dapat mentransfer mereka asosiasi merek. Salah satu

ciri penting bagi merek untuk mengembangkan teknologi adalah kompetensi,

kemampuan untuk merancang dan memproduksi produk.
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(8) Gaya Hidup atau Kepribadian,

Asosiasi sebuah merek dengan suatu gaya hidup dapat diilhami oleh asosiasi

para pelanggan merek tersebut dengan berbagai kepribadian dan karakteristik

gaya hidup yang hampir sama.

(9) Kelas Produk,

Mengasosiasikan sebuah merek menurut kelas produknya. Beberapa merek

perlu membuat keputusan positioning yang kritis yang melibatkan asosiasi

produk-kelas. Sebagai contoh, Maxim membekukan kering kopi yang

dibutuhkan untuk memposisikan diri sehubungan dengan kedua kopi reguler

dan instan.

(10) Pesaing

Dalam kebanyakan strategi positioning, kerangka acuan, baik eksplisit

maupun implisit, adalah salah satu pesaing. Dalam beberapa kasus,

pesaing referensi dapat menjadi aspek dominan strategi positioning. Hal

ini berguna untuk mempertimbangkan posisi hubungan dengan pesaing.

(11) Wilayah geografis negara.

Suatu negara dapat menjadi simbol yang kuat, karena memiliki hubungan

dekat dengan produk, bahan, dan kemampuan. Asosiasi ini dapat

dimanfaatkan oleh mengasosiasikan merek dengan negara.

Aaker dalam Kartajaya mendefinisikan brand awareness sebagai kemampuan dari

potensial pelanggan untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu mereka

termasuk ke dalam kategori produk tertentu (Kartajaya, 2010: 64). Kemampuan
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pelanggan untuk mengenali atau mengingat merek suatu produk berbeda

tergantung tingkat komunikasi merek atau persepsi pelanggan terhadap merek

produk yang ditawarkan.

Upaya meraih kesadaran merek, baik dalam tingkat pengenalan maupun

pengingatan kembali, melibatkan dua kegiatan, yaitu berusaha memperoleh

identitas merek dan berusaha mengkaitkannya dengan kelas produk tertentu.

Kesan-kesan yang terkait dengan merek akan meningkat dengan semakin

banyaknya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi suatu merek atau dengan

semakin seringnya penampakan merek tersebut dalam strategi komunikasi,

ditambah lagi jika kaitan tersebut didukung oleh suatu jaringan yang berkaitan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa brand association

merupakan segala hal atau kesan yang ada di benak seseorang yang berkaitan

dengan ingatannya mengenai suatu merek.

Sebuah merek adalah seperangkat asosiasi, biasanya terangkai dalam berbagai

bentuk yang bermakna. Indikator-indikator asosiasi merek dikemukakan oleh Del

Rio, Vazquez dalam Utari (2010) meliputi: Jaminan, Identifikasi pribadi,

Identifikasi sosial. Menurut Rangkuti (2004:43) terdapat lima nilai dan

keuntungan asosiasi merek, yaitu:

(1) Dapat membantu proses penyusunan informasi,

(2) Differensiasi

(3) Alasan untuk membeli
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(4) Penciptaan sikap atau perasaan positif

(5) Landasan untuk perluasan.

Berdasarkan Berliana Ardha manfaat Asosiasi merek dapt digolongkan menjadi

tiga, yaitu:

 Manfaat fungsional merupakan keuntungan yang langsung berhubungan

dengan kinerja atribut produk.

 Manfaat simbolik merupakan keuntungan yang tidak langsung

berhubungan dengan knerja atribut produk dan biasanya berhubungan

dengan kinerja non-atribut produk

 Manfaat pengalaman merupakan perasaan yang ditimbulkan saat

menggunakan suatu produk

C. Manajemen Pemasaran (Marketing Management)

Kotler (2005: 11) mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu

memilih sasaran pasar, meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan

dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan

yang unggul. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Armstrong dan Kotler (2012:

29) yang menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah serangkaian proses

yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu nilai bagi para

pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka agar tercipta

suatu nilai dari para pelanggan tersebut.

Kotler dan Keller (2012: 27) mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai seni

dan ilmu dalam memilih target pasar dan mendapatkan, mempertahankan, dan
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meningkatkan konsumen dengan membuat, memberikan, dan

mengkomunikasikan nilai konsumen yang superior. Dari definisi di atas, dapat

dikatakan bahwa manajemen pemasaran adalah melakukan rangkaian proses

untuk menciptakan suatu nilai guna membantu pencapaian tujuan organisasi atau

perusahaan. Kegiatan pemasaran itu dilakukan melalui serangkaian proses

perencanaan, pengarahan, pengendalian, dan penetapan harga, pemetaan

distribusi, serta kegiatan promosi

D. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix) menurut Kotler dan Armstrong

dalam bukunya Principle of Marketing (2012:75) adalah seperangkat alat

pemasaran terkontrol yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon

yang diinginkan pasar sasaran. Menurut Kotler dan Keller dalam bukunya

Marketing Management (2012: 47), mendefinisikan bauran pemasaran sebagai

seperangkat alat pemasaran perusahaan menggunakan untuk mengejar tujuan

pemasarannya di pasar sasaran.

1. Produk (Product)

Suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, agar

produk yang dijual mau dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat

memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan dari konsumen.

2. Harga (Price)

Sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki

atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli
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dan penjual melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk

satu harga yang sama terhadap semua pembeli.

3. Tempat (Place)

Tempat diasosiasikan sebagai saluran distribusi yang ditujukan untuk

mencapai taget konsumen. Sistem distribusi ini mencakup lokasi,

transportasi, pergudangan, dan sebagainya.

4. Promosi (Promotion)

Sebagai salah satu cara pemasaran untuk mengkomunikasikan dan menjual

suatu produk kepada konsumen yang berpotensi.

E. Minat Beli

Menurut (Kanuk, 2009) dalam jurnal (Tseng, Lin, dan Chen 2012) minat beli

dianggap sebagai penugkuran kemungkinan konsumen membeli produk tertentu,

dimana tingginya minat beli akan berdampak pada kemungkinan yang cukup

besar dalam terjadinya keputusan pembelian. Menurut Blackwell, miniard Enggel

(2008: 19) mempertimbangkan apa yang menjadi metode yang dibutuhkan

konsumen dalam memprediksi sebuah prilaku konsumen, dimana niat dapat

dianggap sebagai pengukuran paling subjektif tentang cara berprilaku.

Minat beli merupakan suatu tahap penting lainnya yang harus diperhatikan oleh

para pemasar. Hal ini dikarenakan minat merupakan suatu kondisi yang

mendahului sebelum individu mempertimbangkan atau membuat keputusan.

Menurut Henry Assaeal membagi tahap minat menjadi dua bagian, yaitu:



28

1. Purchase

Dalam suatu proses keputusan pembelian yang kompleks jeda waktu

antara minat beli dengan keputusan pembelian akan mempunyai jeda

waktu yang lebih besar, hal ini dikarenakan banyak factor yang akan

mempengaruhi konsumen.

2. No Purchase

Setelah mempunyai minat untuk membeli terdapat kemungkinan bahwa

konsumen menunda untuk menggunakan merek atau tidak jadi

menggunakan suatu merek yang di sebabkan oleh outside constraints

(pengaruh dari luar).

F. Komunikasi

Istilah komunikasi atau dalam Bahasa Inggris communication berasal dari kata

Latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama

disini maksudnya adalah sama makna. Sehingga kalau dua orang terlibat dalam

komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi

atau selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Menurut

Bovee dan Thill (2007: 4) “Komunikasi adalah proses mengirimkan dan

menerima pesan-pesan”.

Sementara itu menurut Himstreet dan Baty dalam Business Communications:

Principles and Methods, yang dikutip oleh Purwanto (2006 : 3) “Komunikasi

adalah suatu proses pertukaran informasi antarindividu melalui suatu sistem yang

biasa (lazim), baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau

tindakan”. Dalam suatu sistem ekonomi yang kompetitif dan marketing modern,
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untuk bertahan dan mengembangkan produknya perusahaan harus melakukan

suatu inovasi dan strategi pemasaran yang baik. Program-program pemasaran

yang menarik minat konsumen seperti promosi dan penawaran yang kompetitif

dengan pesaingnya. Hal terpenting dalam marketing adalah bagaimana marketer

dapat menyampaikan pesannya secara baik kepada konsumen. Tidak hanya fokus

terhadap orientasi pasar saja yang dibutuhkan perusahaan untuk menjadi

pemimpin pasar, perusahaan juga harus berorientasi terhadap merek

perusahaannya.

G. Komunikasi Pemasaran

William G. Nickels dalam bukunya Marketing Communication and Promotion,

mendefenisikan komunikasi pemasaran sebagai proses pertukaran informasi yang

dilakukan secara persuasif sehingga proses pemasaran dapat berjalan secara

efektif dan efisien (Purba, 2006: 126 ). Model komunikasi pemasaran yang biasa

dikembang pada umumnya tidak jauh berbeda. Model komunikasi pemasaran

meliputi sender atau juga disebut sumber atau source. Kedua disebut dengan

encoding yaitu proses menerjemahkan tujuan-tujuan komunikasi ke dalam bentuk-

bentuk pesan yang akan dikirimkan kepada penerima (agency iklan, tenaga

penjualan, personal selling, sales promotion, public relation dan direct

marketing), ketiga adalah transmisi, yaitu penyampaian pesan melalui media

(radio, tv, surat kabar, majalah dan brosur), keempat adalah decoding yaitu

tindakan konsumen sebagai penerima pesan (respons dan interprestasi dari

penerima), kelima adalah feedback (tindakan) yaitu umpan balik atas pesan yang

dikirimkan.
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H. Integrated Marketing Communication

Menurut Kotler dan Keller (2008: 232) “IMC (Integrated marketing

communication) adalah sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran

yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang

mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi misalnya

periklanan umum, respon langsung, sales promotion, dan PR (public relations)

dan mengombinasikan disiplin-disiplin ini untuk memberikan kejelasan,

konsistensi dan dampak komunikasi yang maksimal. Konsep dasar dari IMC

adalah komunikasi. Dengan komunikasi ini, IMC berusaha untuk memaksimalkan

pesan positif dan meminimalkan pesan negatif dari suatu brand, dengan sasaran

menciptakan dan menyokong brand relationship.

Delapan langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif menurut Kotler

(2000 : 552) :

1. Identifty the target audiences

2. Determine the communication objektifs

3. Design massage

4. Selects the communications chanels

5. Establish the total communication budget

6. Decide on the comminication mix

7. Measure the communication result

8. Manage the intergrated marketing communication process
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Untuk membangun hubungan jangka panjang, IMC juga digunakan untuk

membangun dan memperkuat brand. Brand relationship yang positif juga akan

menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai dari pemegang saham

perusahaan tersebut. Definisi enam sarana promosi utama adalah sebagai berikut :

a. Iklan

Menurut Kotler  (2007: 204) iklan adalah setiap bentuk presentasi yang

bukan dilakukan orang dan berupa promosi gagasan, barang, atau jasa oleh

sponsor yan telah ditentukan. Iklan dapat membangun citra jangka panjang

bagi suatu produk atau memacu penjualan yang cepat. Iklan dapat efisien

menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Sifat-sifat yang perlu

diperhatikan dalam iklan:

 Daya Sebar yakni memungkinkan pejual mengulangi pesan

berkali-kali, memungkinkan pembeli menerima dan

membandingkan pesan-pesan dari berbagai pesaing.

 Daya ekspresi yang besar yakni iklan memberikan peluang untuk

mendramatisir perusahaan tersebut dan produknya melalui

penggunaan cetakan, suara, dan warna yang berseni.

 Impersonalitas yakni pendengar tidak merasa wajib memerhatikan

atau menanggapi iklan.

Terdapat beberapa tujuan periklanan diantaranya adalah:

 Iklan yang bersifat memberikan informasi (informative advertising),

adalah iklan yang secara panjang lebar menerangkan produk atau jasa



32

dalam tahap rintisan (perkenalan) guna menciptakan permintaan atas

produk tersebut.

 Iklan membujuk (persuasive advertising), iklan menjadi penting dalam

situasi persaingan, dimana sasaran perusahaan adalah menciptakan

permintaan yang selektif akan merek tertentu.

 Iklan pengingat (reminder advertising), iklan ini akan sangat penting

dalam tahap kedewasaan (maturity) suatu produk untuk menjaga agar

konsumen selalu ingat akan produk tersebut.

 Iklan pemantapan (reinforcement advertising), yang berusaha meyakinkan

para pembeli bahwa mereka telah mengambil pilihan yang tepat.

Metode iklan yang digunakan antara lain:

 Iklan media cetak

 Iklan media elektronik

 Brosur

 Buklet

 Poster

 Leaflet

 Billboard

 Stiker

 Struk ATM

 Website

 Reklame

 Symbol dan logo video tape
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b. Promosi penjualan

Menurut Kotler (2007: 204) promosi penjualan adalah berbagai jenis

insentif jangka pendek untuk mendorong orang mencoba atau membeli

produk atau jasa. Sales Promotion dapat dibedakan ke dalam promosi yang

diarahkan pada para konsumen (consumer promotion) sperti sampel,

kupon, potongan harga (discount), sayembara, demonstrasi. Promosi yang

diarahkan pada pedagang (trade promotion) seperti diskonto, pengiklanan,

kontes dealer. Promosi yang ditujukan pada para salesman (sales force

promotion) seperti bonus dan kontes. Pengaruh sales promotion acapkali

dapat diukur dan lebih cepat daripada pengaruh pengiklanan. Penggunaan

sales promotion sebagai alat meningkatkan penjualan, memiliki segi

positifdan negatif bagi penjual yaitu:

 Segi positif: Banyak alat sales promotion yang dapat menarik perhatian

dan dapat merubah sikap pasif pembeli terhadap sesuatu produk.

Melalui alat ini, pembeli diberi informasi bahwa mereka mendapat

kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang istimewa, kesempatan

mana hanya dapat dimanfaatkan kali itu saja.

 Sisi negatif: di antara alat-alat promosi ini, ada yang menimbulkan

kesan bahwa penjual mengkhawatirkan kelancaran penjualan

produknya. Apabila alat-alat promosi tersebut terlalu sering digunakan,

maka akan timbul pertanyaan para pembeli mengenai kegunaan atau

kualitas produk yang ditawarkan.
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Alat promosi penjualan  menawarkan tiga manfaat yang berbeda antara

lain:

 Komunikasi yakni promosi penjualan mendapat perhatian dan

mungkin akan mengarahkan konsumen ke produk tersebut.

 Insentif yakni promosi penjualan menggabungkan suatu

konsensi, dorongan atau kontribusi yang member nilai bagi

konsumen.

 Ajakan yakni promosi penjualan merupakan ajakan yang jelas

untuk terlibat dalam transaksi tersebut sekarang.

Metode promosi yang digunakan antara lain:

 Kupon

 Hadiah

 Diskon

 Produk sample

 Pameran dagang

c. Acara ( event)

Menurut Kotler (2007: 205) acara adalah perusahaan mensponsori kegiatan

dan program-program yang dirancang untuk menciptakan interaksi setiap

hari atau interaksi yang berhubungan dengan merek. Beberapa keuntungan

dari acara khusus atau event yaitu relevan, terlibat, implicit. Menurut Any

Noor (2009: 13) Event memiliki beberapa karakteristik karena setiap

penyelenggaraan event harus memiliki ciri sendiri, karakteristik tersebut

adalah:
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 Keunikan

 Perishability.

 Intangibility

 Suasana dan Pelayanan

 Interaksi Personal

Metode event yang digunakan antara lain:

 Sponsorship

 Olahraga

 Festival

 Wisata Perusahaan

 Musium Perusahaan

d. Hubungan masyarakat

Menurut Kotler  (2007: 205) hubungan masyarakat adalah berbagai

program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra

perusahaan atau masing-masing produknya. Promosi tidak selalu fokus

pada nilai-nilai benefit dan fitur produk. Lebih jauh, promosi semestinya

diorientasikan pula pada nilai-nilai korporasi secara keseluruhan. Nilai-

nilai korporasi dimaksud berkenaan dengan pembentukan persepsi publik

atas perusahaan atau sering disebut dengan pencitraan perusahaan.

Perusahaan dan produknya dapat menjadi perhatian umum, apabila

diberitakan di dalam media massa. Publisitas dapat memberikan tiga

manfaat kepada penjual:
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 Karena pemberitaan di dalam media massa, oleh kebanayakan pembaca

dipandang otentik dan objektif, maka mereka cenderung untuk lebih

mempercayai berita daripada iklan.

 Publisitas dapat mencapai banyak pembeli potensial yang selalu

berusaha menghindari salesman dan pengiklanan. Hal ini disebabkan

karena pesan penjual sampai pada pembeli potensial sebagai berita dan

bukan sebagai komunikasi yang bertujuan penjualan.

 Publisitas, seperti halnya pengiklanan dapat mendramatisir perusahaan

atau produk.

Fungsi dari PR menurut Cutlip (2002: 4) sebagai berikut :

1. Menunjang aktivitas utama manajemen untuk mencapai tujuan

bersama

2. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan

beragam publik sasaran.

3. Mengidentifikasi opini, persepsi, dan tanggapan publik terhadap

organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya.

4. Melayani keinginan publik organisasi dan memberikan saran kepada

pihak manajemen demi tercapainya tujuan dan manfaat bersama.

5. Menciptakan komunikasi dua arah dan mengatur arus informasi,

publikasi, serta pesan dari organisasi kepada publiknya, atau

sebaliknya, demi tercapainya citra positif dari kedua belah pihak.
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Metode yang digunakan antara lain:

 Seminar

 Majalah perusahaan

 Lobbyling

 Laporan akhir tahun

 Ceramah

e. Penjualan pribadi

Menurut Kotler (2007: 205) penjualan pribadi adalah interaksi tatap muka

dengan satu atau beberapa calon pembeli dengan maksud untuk melakukan

presentasi, menjawab pertanyaan, dan memperoleh pemesanan. Kotler dan

Armstrong (2010) memberikan definisi personal selling sebagai berikut:

“Personal Selling: Personal presentation by the firm’s sales force for the

purpose of making sales and building customer relationships”. Artinya,

penjualan personal (personal selling) merupakan presentasi personal oleh

tenaga penjual perusahaan dengan tujuan membuat penjualan dan

membangun hubungan pelanggan.

Menurut Kotler dan Keller (2012: 583) langkah dalam melakukan

penjualan pribadi adalah sebagai berikut :

1) Prospecting

Tahap untuk menidentifikasikan dan kualifikasi produk.

2) Preapproach
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Tahap wiraniaga perlu belajar sebangyak mungkin tentang perusahaan

dan calon pelanggan (apa yang dibutuhkan, siapa yang terlibat dalam

keputusan pembelian) dan pembelinya.

3) Presentation and demonstration Presentation

Tahap wiraniaga harus menyampaikan “cerita” produk-produk tersebut

kepada pembeli, dengan mengikuti rumus AIDA untuk memperoleh

perhatian, mempertahankan minat, membangkitkan keinginan , dan

menghasilkan tindakan.

4) Overcoming Objections

Tahap wiraniaga dapat mengatasi keberatan yang diajukan oleh konsumen

melalai pendekatan yang positif.

5) Closing

Tahap wiraniaga menanyakan apa yang hendak dipesan oleh pelanggan.

Metode yang dipakai antara lain:

 Presentasi Pemasaran

 Pertemuan penjualan

 Program Insentif

 Pekan Raya
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f. Pemasaran langsung (direct marketing)

Menurut Kotler (2007: 205) pemasaran langsung adalah penggunaan surat,

telepon, faksimili, e-mal, atau internet untuk berkomunikasi langsung atau

meminta tanggapan atau berdialog dengan pelanggan tertentu dan calon

pelanggan. Pemasaran langsung juga merupakan sebuah aktivitas

pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan secara langsung kepada

konsumennya. Umumnya aktivitas pemasaran ini dilakukan dengan cara

mengirimkan direct mail, melakukan telemarketing dan direct selling

kepada konsumen yang dituju. Untuk dapat melakukan hubungan secara

langsung dengan para konsumen potensialnya maka perusahaan mengelola

data based konsumen.

Ada tiga karakteristik pemasaran langsung yaitu:

 Disesuaikan dengan orangnya.

 Mutakhir

 Interaktif

Metode yang digunakan antara lain:

 Catalog

 Surat

 Telemarketing

 Fax mail

 Internet

 Press release

 Voice mail
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I. Bank

Defenisi bank menurut UU No 14/1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok perbankan

adalah “ lembaga yang usaha pokoknya memenrikan kredit dan jasa-jasa dalam

lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Menurut Undang-Undang Pokok

Perbankan No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun

1992 Tentang Perbankan : Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan lembaga keuangan

yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dari pengertian ini, diketahui

bahwa bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang memberikan jasa

kepada unit surplus maupun unit defisit.

Perkembangan bisnis perbankan memaksa bank untuk lebih kreatif dan inovatif

dalam mengembangkan dan memperoleh sumber dana. Bertambahnya jumlah

bank, menyebabkan persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin

meningkat. Setiap bank berlomba untuk menarik dana dari masyarakat

sebanyakbanyaknya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang

membutuhkan. Fungsi Bank Dilihat berbagai macam defenisi tentang bank maka

dapat dikelompokkan fungsi bank menjadi tiga :

1. Bank dilihat sebagai penerima kredit.

Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya

dari masyarakat dalam bentuk: Simpanan atau tabungan biasa yang dapat

diminta atau diambil kembali setiap saat. Deposito berjangka, yang
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merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat

dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditentukan habis. Simpanan dalam

rekening koran atau giro atas nama si penyimpan giro, yang oenarikannya

hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah

tertentu kepada bank. Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa bank

melaksanakn operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari

pihak ketiga.

2. Bank dilihat sebaagai pemberi kredit.

Bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Menurut Mac leod

(Suyatno 1999 :2) “bank is a shop for the sale of credit”. Jadi, fungsi bank

terutama dilihat sebagau pemberi kredit, tanpa mempermasalahkjan apakah

kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau

bersumber ada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

3. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang

berasal dari modal sendiri, simpanana/tabungan masyarakat maupun

penciptaan uang bank.

J. Penelitian Terdahulu

1. Sari (2007) melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Brand equity

Pepsodent Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada Asrama Putri

USU Medan)”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis deskriptif prosentase dan analisis uji beda T-Test dengan

bantuan program SPSS Windows Release 12.0. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa variabel brand awareness (kesadaran merek),
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perceived qualitity (persepsi kualitas), brand association (asosiasi merek),

dan brand loyalty (loyalitas merek), secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap kepuasan konsumn Sony Ericsson pada mahasiswa

Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara.

2. Danibrata (2011) Pengaruh Integrated marketing communication Terhadap

Brand equity Pada Sebuah Bank Pemerintahan Di Jakarta. Metode analisis

yang digunakan dalam peneltian ini adalah analisis deskrtiptif random

sampling menggunakan program structural equation modelling (SEM).

Peneletian ini menyimpulkan bahwa dimensi yang dapat dgunakan sebagai

pembentuk variabel marketing communication adalah terdiri dari

advertising, personal communications, sales promotions, public relations,

instructional materials dan corporate design. (1) Dimensi persnal

communications merupakan dimensi yang paling berpengaruh paling

besar, yaitu 0.71: (2) dimensi brand awareness, brand loyality, perceived

quality, dan brand assosiations dapat digunakan membentuk variabel

brand equity. Diantara ke empat dimensi tersebut dimensi brand loyality

merupakan dimensi yang mempunyai pengaruh paling besar, yaitu 0.72 (3)

Terdapat pengaruh marketing coomunications terhadap brand equity pada

Bank Pemerintah.

3. Hertanto melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Brand Awareness,

Perceived Quality, Brand Association, Dan Brand Loyalty Terhadap

Brand Attitude Melalui Efektifitas Iklan Shampo L’oreal Di Surabaya,

menggunakan metode SEM (Structural Equation Modelling) Teknik
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pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, hasil dari

penelitiannya adalah:

a. Brand awareness tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap

efektivitas iklan. Hal ini berarti bahwa brand awareness yang tinggi tidak

dapat meningkatkan efektivitas iklan konsumen.

b. Perceived quality berpengaruh signifikan dan positif terhadap

efektivitas iklan. Hal ini berarti bahwa perceived quality yang tinggi dapat

meningkatkan efektivitas iklan konsumen.

c. Brand association tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap

efektivitas iklan. Hal ini berarti bahwa brand association yang tinggi tidak

dapat meningkatkan efektivitas iklan konsumen.

d. Brand loyalty berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas

iklan. Hal ini berarti bahwa brand loyalty yang tinggi dapat meningkatkan

efektivitas iklan konsumen.

e. Efektivitas iklan berpengaruh signifikan dan positif terhadap brand

attitude. Hal ini berarti bahwa Efektivitas iklan yang tinggi dapat

meningkatkan brand attitude konsumen.
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Tabel 2.1

No Peneliti Metode Analisis Hasil Penelitian

1 Sari

2007

Analisis deskriptif
prosentase dan
analisis uji beda T-
Test

Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel brand
awareness (kesadaran merek), perceived qualitity
(persepsi kualitas), brand association (asosiasi
merek), dan brand loyalty (loyalitas merek), secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan konsumn Sony Ericsson pada mahasiswa
Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara.

2 Danibrata

2011

Analisis deskrtiptif
random sampling

Diantara ke empat dimensi tersebut dimensi brand
loyality merupakan dimensi yang mempunyai
pengaruh paling besar, yaitu 0.72 (3) Terdapat
pengaruh marketing coomunications terhadap brand
equity pada Bank Pemerintah.

3 Hertanto

2013

purposive sampling, 1. Brand awareness tidak berpengaruh signifikan dan
positif terhadap efektivitas iklan. Hal ini berarti
bahwa brand awareness yang tinggi tidak dapat
meningkatkan efektivitas iklan konsumen.

2. Perceived quality berpengaruh signifikan dan
positif terhadap efektivitas iklan. Hal ini berarti
bahwa perceived quality yang tinggi dapat

meningkatkan efektivitas iklan konsumen.

3. Brand association tidak berpengaruh signifikan
dan positif terhadap efektivitas iklan. Hal ini berarti
bahwa brand association yang tinggi tidak dapat
meningkatkan efektivitas iklan konsumen.

4. Brand loyalty berpengaruh signifikan dan positif
terhadap efektivitas iklan. Hal ini berarti bahwa
brand loyalty yang tinggi dapat meningkatkan
efektivitas iklan konsumen.

5. Efektivitas iklan berpengaruh signifikan dan positif
terhadap brand attitude. Hal ini berarti bahwa
Efektivitas iklan yang tinggi dapat meningkatkan
brand attitude konsumen.

Sumber: dari berbagi jurnal Penelitian Terdahulu
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K. Kerangka Pemikiran

Minat beli merupakan suatu kekuatan pendorong atau sebagai motif yang bersifat

intrinsik yang mampu mendorong seseorang untuk menaruh perhatian secara

spontan, wajar, mudah tanpa paksaan dan selektif pada suatu produk untuk

kemudian mengambil keputusan membeli. Pada umumnya, asosiasi merek

menentukan minat pembelian konsumen pada suatu merek. Asosiasi merek

membangkitkan berbagai atribut produk atau manfaat bagi konsumen yang dapat

memberikan alasan spesifik bagi konsumen untuk menggunakan merek tersebut.

Semakin banyak asosiasi yang saling berhubungan, maka akan semakin kuat citra

mereknya. Selain itu, asosiasi merek juga dapat membangkitkan berbagai atribut

produk atau manfaat bagi konsumen yang pada akhirnya akan memberikan alasan

spesifik bagi konsumen untuk menggunakan merek, tertentu (Durianto dkk, 2004:

69)

Hal yang mempengaruhi minat beli adalah asosiasi merek. Asosiasi merek adalah

segala kesan yang muncul di benak seseorang yang berkaitan dengan ingatannya

mengenai suatu merek. Kesan-kesan yang terkait mengenai suatu merek akan

semakin meningkat dengan semakin banyaknya pengalaman konsumen dalam

mengkonsumsi suatu merek. Suatu merek akan memiliki posisi pasar yang kuat

dalam persaingan jika didukung oleh berbagai asosiasi yang kuat. Menurut Aeker

dalam Darmadi Durianto, dkk (2001: 69), asosiasi terhadap merek yang terutama

membentuk citra merek, menjadi landasan konsumen dalam keputusan pembelian

dan loyalitasnya pada merek tersebut.
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Asosiasi merek mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan

tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut, produk,

geografis, harga, pesaing, selebriti dan lain-lainnya. Suatu merek yang telah

mapan sudah pasti akan memiliki posisi yang lebih menonjol dari pada pesaing,

bila didukung oleh asosiasi yang kuat. Berbagai asosiasi merek yang saling

berhubungan akan membentuk suatu rangkaian yang disebut citra merek, semakin

banyak asosiasi yang saling berhubungan, maka semakin kuat citra merek yang

dimiliki merek tersebut. Citra merek yang baik sangatlah penting di mata

konsumen, karena dapat menjadi nilai tambah dalam pengambilan keputusan

pemilihan merek. Secara konseptual, Keller (2003;731) membedakan tiga dimensi

dari asosiasi merek, yaitu:

1. Strength (kekuatan)

Kekuatan dari asosiasi merek tergantung dari banyaknya jumlah atau kuantitas

dan kualitas informasi yang diterima oleh konsumen. Semakin dalam konsumen

menerima informasi merek, semakin kuat asosiasi merek yang dimilikinya. Dua

faktor yang mempengaruhi kekuatan asosiasi merek yaitu hubungan personal dari

informasi tersebut dan konsistensi informasi tersebut sepanjang waktu.

2. Favorability (kesukaan)

Asosiasi merek yang disukai terbentuk oleh program pemasaran yang berjalan

efektif mengantarkan prosuk-produknya menjadi produk yang disukai oleh

konsumen.
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3. Uniqueness (keunikan)

Asosiasi keunikan merek tercipta dari asosiasi kekuatan dan kesukaan yang

membuat suatu merek menjadi lain daripada yang lain. Dengan adanya asosiasi

unik dari suatu merek, akan tercipta keuntungan kompetitif dan alasan-alasan

mengapa konsumen sebaiknya membeli merek tersebut.

Proses branding bekerja pada area yang berbeda pada sebuah produk atau layanan

jasa. Namun tetap saja proses ini akan sangat terkait dengan bagaiman citra

sebuah merek akan dibentuk. Menurut Kartajaya (1997) sebuah produk atau

layanan jasa tidak bias lepas dari sebuah merek, dimaksudkan bahwa sebuah

merek harus disimblkan sebagai sebuah paying yang mudah sekali ditiru, namun

merek, khususnya asosiasi merek yang terekam dalam benak konsumen tidak

dapat dtiru.

Pada umumnya, asosiasi merek menentukan minat pembelian konsumen pada

suatu merek. Asosiasi merek membangkitkan berbagai atribut produk atau

manfaat bagi konsumen yang dapat memberikan alas an spesifik bagi konsumen

untuk menggunakan merek tersebut. Semakin banyak asosiasi yang saling

berhubungan, maka akan semakin kuat citra mereknya. Selain itu, asosiasi merek

juga dapat membangkitkan berbagai atribut produk atau manfaat bagi konsumen

yang pada akhirnya akan memberikan alasan spesifik bagi konsumen untuk

menggunakan merek tertentu (Durianto dkk, 2004: 69) Manusia dalam kehidupan

sehari-hari selalu melakukan proses interaksi komunikasi dengan orang-orang

sekitar, oleh karena itu komunikasi bukan hanya sebagai alat untuk melakukan
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kontak hubungan dengan antar individu namun komunikasi juga merupakan alat

manusia untuk bertahan hidup.

Komunikasi merupakan salah satu aktivitas dasar manusia dalam berhubungan

antara satu dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan

keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat. Kesamaan makna

dalam komunikasi sangat penting, sehingga jika terdapat dua orang yang terlibat

dalam komunikasi misalnya dalam percakapan, komunikasi akan tetap

berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan.

Namun, kesamaan bahasa yang digunakan dalam percakapan itu belum tentu

menimbulkan kesamaan makna. Penelitian yang dilakukan Widyaningrum (2011)

tentang Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Minat Pembelian serta Dampaknya

Pada Keputusan Pembelian (Survei Pada Konsumen Smartphone Blackberry

Pengunjung Malang Plaza) menyatakan bahwa variabel asosiasi merek memiliki

pengaruh signifikan terhadap variable minat pembelian. Komunikasi pemasaran

sangat terkait erat dengan citra perusahaan, dimana citra perusahaan adalah citra

yang diberikan berdasarkan kepada seberapa baik posisi perusahaan yang

dibangun.

Komunikasi Pemasaran Terpadu merupakan sebuah proses strategi bisnis dalam

mengelola hubungan dengan konsumen yang intinya untuk menggerakkan brand

value. Konsep dasar dari IMC adalah komunikasi. Dengan komunikasi ini, IMC

berusaha untuk memaksimalkan pesan positif dan meminimalkan pesan negatif

dari suatu brand, dengan sasaran menciptakan dan menyokong brand

relationship. Untuk membangun hubungan jangka panjang, IMC juga digunakan
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untuk membangun dan memperkuat brand. Hal ini berkaitan erat dengan ekuitas

suatu merek, dimana merek yang mempunyai ekuitas yang kuat merupakan merek

yang mampu bertahan, bersaing, dan menjadi penguasa di persaingan pasar yang

ketat. Semakin kuat ekuitas suatu merek, semakin kuat pula daya tariknya di mata

konsumen untuk mengkonsumsi merek tersebut secara setia. Salah satu elemen

pembentuk ekuitas merek adalah asosiasi merek, suatu merek akan memiliki

ekuitas merek yang kuat apabila memiliki asosiasi yang positif pada

konsumennya.

Penelitian yang dilakukan Wahyu Adhi Nugroho (2013) hubungan antara

komunikasi pemasaran terpadu dengan Asosiasi merek pada konsumen minuman

isotonik pocari Sweat ada hubungan antara komunikasi pemasaran terpadu

dengan asosiasi merek pada konsumen produk minuman isotonik Pocari Sweat di

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Terdapat hubungan

yang kuat antara komunikasi pemasaran terpadu dengan asosiasi merek pada

konsumen produk minuman isotonik Pocari Sweat di Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Jember, dimana semakin baik komunikasi pemasaran

terpadu yang diterapkan maka akan semakin baik pula asosiasi merek di benak

konsumen.

Selanjutnya terdapat enam dimesi dari integrated marketing communcation yaitu

iklan, kemudian promosi penjualan yang merupakan serangkaian kegiatan jangka

pendek guna meningkatkan penjualan produk jangka pendek. Acara merupakan

kegiatan perusahaan mensponsori aktivitas dan program yang dirancang untuk
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interaksi perusahaan kemudian penjualan pribadi lalu hubungan masyarakat

merupakan berbagai kegiatan program yang dirancang untuk memperkenalkan

atau melindungi citra perusahaan dan produk-produk perusahaan dan yang

terakhir yaitu pemasaran langsung.

Penyusunan strategi yang baik sangat dibutuhkan dalam menghadapi suatu

persaingan ataupun dalam menhadapi lingkungan yang senantiasa berubah.

Tujuan dari perbankan adalah mencari keuntungan, untuk mencapai tujuan itu

bidang pemasaran harus lebih spesifik dalam merancang strategi yang ketat. Hal

in dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi pemasaran terpadu

(integrated marketing communication). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui

pengaruh komunikasi pemasaran terpadu (integrated marketing communication

terhadap minat beli melalui asosiasi merek (brand association) terhadap

perbankan syariah di Bandar lampung menggunakan indikator-indikator dalam

Integrated Marketing Communication, Brand Assosiation dan Minat Beli yang

nantinya akan menjadi indikator dalam penentuan model penelitian. Berdasarkan

data diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah terdapat pengaruh

integrated marketing communication terhadap minat beli melalui asosiai merek.

Berikut ini adalah bentuk kerangka pemikirannya:

Gambar 2.3 Kerangka pemikiran

Integrated
Marketing

Communication

Brand Asosiation Minat Beli
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L. Hipotesis

1. H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan Iklan terhadap Asosiasi

Merek.

Ha = Ada pengaruh yang signifikan Iklan terhadap Asosiasi Merek.

2. H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan Promosi Penjualan terhadap

Asosiasi Merek.

Ha = Ada pengaruh yang signifikan Promosi Penjualan terhadap

Asosiasi Merek.

3. H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan Acara terhadap Asosiasi

Merek.

Ha = Ada pengaruh yang signifikan Acara terhadap Asosiasi Merek.

4. H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan Penjualan Pribadi terhadap

Asosiasi Merek.

Ha = Ada pengaruh yang signifikan Penjualan Pribadi terhadap Asosiasi

Merek.

5. H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan Hubungan Masyarakat

terhadap Asosiasi Merek.

Ha = Ada pengaruh yang signifikan Hubungan Masyarakat terhadap

Asosiasi Merek.

6. H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan Pemasaran langsung terhadap

Asosiasi Merek.
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Ha = Ada pengaruh yang signifikan Pemasaran langsung terhadap

Asosiasi Merek.

7. H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan Asosiasi Merek terhadap Minat

Beli

Ha = Ada pengaruh yang signifikan Asosiasi Merek terhadap Minat Beli



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang bersifat

eksplanatory reasearch. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995: 4), penelitian

eksplanatori yaitu tipe penelitian yang menyoroti hubungan antar variabel

penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam

penelitian ini penulis berusaha menjelaskan hubungan antar variabel yaitu

Integrated Marketing Communication (X), yang mempengaruhi variabel Brand

Assosiation (Z) dan Minat Beli (Y).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber

data berasal dari data primer maupun sekunder. Data sekunder antara lain meliputi

kondisi kelembagaan perbankan. Data primer terutama berkaitan dengan persepsi

masyarakat terhadap sistem perbankan syariah dan variabel-variabel yang

mempengaruhi brand associations.

B. Definisi Konseptual

1. IMC (Integrated marketing communication) adalah sebuah konsep dari

perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari

rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai
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disiplin komunikasi. Terdapat enam dimensi komunikasi pemasaran terpadu

yaitu:

 Iklan yaitu setiap bentuk presentasi yang bukan dilakukan orang dan

berupa promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor yan telah

ditentukan.

 Promosi penjualan yaitu berbagai jenis insentif jangka pendek untuk

mendorong orang mencoba atau membeli produk atau jasa

 Acara yaitu perusahaan mensponsori kegiatan dan program-program yang

dirancang untuk menciptakan interaksi setiap hari atau interaksi yang

berhubungan dengan merek.

 Penjualan pribadi yaitu adalah interaksi tatap muka dengan satu atau

beberapa calon pembeli dengan maksud untuk melakukan presentasi,

menjawab pertanyaan, dan memperoleh pemesanan.

 Hubungan masyarakat yaitu berbagai program yang dirancang untuk

mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing

produknya.

 Pemasaran langsung yaitu adalah penggunaan surat, telepon, faksimili, e-

mal, atau internet untuk berkomunikasi langsung atau meminta tanggapan

atau berdialog dengan pelanggan tertentu dan calon pelanggan.

2. Asosiasi merek yaitu segala kesan yang muncul di benak seseorang yang

berkaitan dengan ingatannya mengenai suatu merek. Kesan-kesan yang terkait

mengenai suatu merek akan semakin meningkat dengan semakin banyaknya

pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi suatu merek.
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3. Minat beli merupakan suatu kekuatan pendorong atau sebagai motif yang

bersifat intrinsik yang mampu mendorong seseorang untuk menaruh perhatian

secara spontan, wajar, mudah tanpa paksaan dan selektif pada suatu produk

untuk kemudian mengambil keputusan membeli.

C. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012:38) mendefinisikan pengertian variabel sebagai berikut:

“Variabel adalah suatu atribut seseorang atau objek yang mempunyai “variasi”

antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain untuk

dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Variabel juga dapat merupakan atribut dari

bidang keilmuan atau kegiatan tertentu”. Terdapat tiga macam variabel yang

diteliti yaitu;

1. Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan

timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel Independen disebut juga dengan

variabel perlakuan, kausa, risiko, variabel stimulus, antecedent, variabel pengaruh,

treatment, dan variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel bebas yang dimaksud

adalah Intergrated marketing communikasi (X) dimana variabel ini memiliki

enam dimensi yaitu iklan (X1), promosi penjualan(X2), acara (X3), penjualan

pribadi (X4), hubungan masyarakat (X5), dan pemasaran langsung (X6).

2.Variabel Terikat adalah variabel yang dipengaruhi, akibat dari adanya variabel

bebas. Dikatakan sebagai variabel terikat karena variabel terikat dipengaruhi oleh

variabel independen (variabel bebas). Variabel Despenden disebut juga dengan

variabel terikat, variabel output, Konsekuen, variabel tergantung, kriteria, variabel



56

terpengaruh, dan variabel efek. Dalam penelitian ini variabel terikat yang

dimaksud adalah Minat beli (Y)

3.Variabel Moderator adalah variabel yang mempengaruhi baik itu memperkuat

atau memperlemah hubungan antara Variabel bebas dan terikat. Variabel

Moderator juga disebut dengan Variabel Independen Kedua. Skema variabel

moderator yaitu Variabel Bebas (Independen) - Moderator - Despenden. Dalam

penelitian ini variabel moderator  yang dimaksud adalah Asosiasi merek (Z)

Tabel 3.1
Definisi Opersional variabel

No Variabel Dimensi Pengertian Indikator Skala

1 Integrated Marketing
Communication (x)

Iklan (x1) Iklan adalah setiap bentuk
presentasi yang bukan
dilakukan orang dan
berupa promosi gagasan,
barang, atau jasa oleh
sponsor yan telah
ditentukan.

 Penemuan informasi tetang produk
mudah ditemui diberbagai media

 Desain media yang digunakan
menarik

 Informasi yang disampaikan di
media jelas

 Pesan yang terkandung dimedia
dapat dipercaya

Likert

Promosi Penjualan
(x2)

Promosi penjualan adalah
berbagai jenis insentif
jangka pendek untuk
mendorong orang
mencoba atau membeli
produk atau jasa.

 Besar ukuran insentif yang
ditawarkan menarik

 Insentif yang ditawarkan bervarasi
 Syarat untuk mendapatkan insentif

yang dtawarkan jelas
 Waktu pelaksanaan insentif yang

dilakukan tepat

Acara (x3) Acara adalah perusahaan
mensponsori kegiatan dan
program-program yang
dirancang untuk
menciptakan interaksi
setiap hari atau interaksi
yang berhubungan dengan
merek.

 Keikutsertaan dalam mensponsori
kegiatan

 Tingkat keunikan event
 Suasana event
 Pelayanan

Penjualan pribadi
(x4)

Penjualan pribadi adalah
interaksi tatap muka
dengan satu atau beberapa
calon pembeli dengan
maksud untuk melakukan
presentasi, menjawab
pertanyaan, dan
memperoleh pemesanan.

 Penampilan wiraniaga baik
 Wiraniaga menguasi informasi

perusahaan
 Kemamampuan wiraniaga dalam

menjelaskan produk bagi pelanggan
memuaskan

 Wiraniaga dapat ,mengidentifikasi
konsumen baru atau lama dengan
baik



57

Hubungan
masyarakat (x5)

Hubungan masyarakat
adalah berbagai program
yang dirancang untuk
mempromosikan atau
melindungi citra
perusahaan atau masing-
masing produknya.

 Berita yang tersebar mengenai
perusahaan baik

 Identitas perusahaan yang unik

Pemasaran
langsung (x6)

Pemasaran langsung
adalah penggunaan surat,
telepon, faksimili, e-mal,
atau internet untuk
berkomunikasi langsung
atau meminta tanggapan
atau berdialog dengan
pelanggan tertentu dan
calon pelanggan.

 Interaksi melalui pemasaran
langsung yang interaktif

 Interaksi dari perusahaan yang
interaktif

2 Asosiasi merek (z) Asosiasi merek adalah
segala kesan yang muncul
di benak seseorang yang
berkaitan dengan
ingatannya mengenai
suatu merek.

 Merek yang kuat
 Merek yang terkenal
 Merek yang unik
 Kesan kualitas

Likert

3 Minat Beli (y) . Minat beli merupakan
suatu kekuatan pendorong
atau sebagai motif yang
bersifat intrinsik yang
mampu mendorong
seseorang untuk menaruh
perhatian secara spontan,
wajar, mudah tanpa
paksaan dan selektif pada
suatu produk untuk
kemudian mengambil
keputusan membeli.

 Kenginan melakukan pembelian
 Pemilihan produk
 Pengalaman dalam pemilihan

produk
 Pengalaman dalam menggunaan

produk.
 Keinginan untuk memiliki produk.

Likert

D. Populasi dan Sampel

1. Menurut Sugiyono (2012:61) Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

masyarakat kotabumi. Adapun data kependudukan Kotabumi sebagai

berikut:
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Jumlah Penduduk Kotabumi, 2010-2015

Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

1 Kotabumi 52.341 52.326 52.275 52.212 52.160 52.451

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2015

2. Menurut Sugiyono (2012:62) Sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Ferdinand (2002:51)

menyatakan bahwa bila ukuran sampel terlalu besar maka model menjadi

sangat sensitif sehingga sulit untuk mendapatkan goodness of fit yang

baik. Untuk itu disarankan ukuran sampel adalah 5-10 kali jumlah variabel

manifest (indikator) dari keseluruhan variabel laten (Solimun, 2002:83).

Karena dalam penelitian ini jumlah indikator seluruhnya adalah 30 dan

variable berjumlah 3 dimana variable X memiliki enam dimensi, maka

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 30 x 3 = 90

sampel dengan kriteria usia dari 19 tahun keatas, pendidikan minimal

sekolah menengah pertama.

Jumlah Penduduk Kotabumi menurut Jenis kelamin, 2015

Kecamatan Laki-laki Perempuan

Kotabumi 25790 26661

Sumber : Proyeksi Penduduk Lampung Utara

Jumlah Penduduk Kotabumi menurut Kelompok Umur, 2015

Kelompok Umur Kotabumi

0-4 5411

5-9 5105

10-14 4932
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15-19 4716

20-24 4454

25-29 4092

30-34 3931

35-39 3898

40-44 3654

45-49 3306

50-54 2816

55-59 2142

60-64 1521

65-69 997

70-74 710

75+ 765

Total 52450

Sumber : Proyeksi Penduduk Lampung Utara

E. Teknik Pegumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa

teknik, yaitu:

1) Kuisioner

Banyak penelitian yang menggunakan teknik survey untuk mengumpulkan

datanya. Untuk mengumpulkan data lewat survey, kuisioner harus dipersiapkan

terlebih dahulu. Menurut Jogiyanto (2008: 17) kuisioner adalah instrument survey

untuk mendapatkan datanya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden adalah berbentuk kuesioner. Menurut

sugiyono (2012 : 143), kuisioner merupakan teknik pengumulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawab, jenis kuisioner yang digunakan adalah kuisioner

tertutup, dimana responden dapat memilih jawaban yang tersedia.
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Adapun alasan penulis menggunakan kuesioner tertutup adalah untuk memberikan

kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban dan untuk menghemat

keterbatasan waktu penelitian. Dengan analisis data ini memberikan arti dan

makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Adapun langkah-

langkah dalam prosedur pengolahan data yang dilakukan adalah :

1. Editing

Yaitu langkah awal yang dilakukan untuk memeriksa kuesioner (angket) yang

telah dikumpulkan kembali dari responden, dilakukan untuk dapat

mengurangi kesalaham dan kekurangan dalam kuesioner.

2. Koding

Pemberian kode ini bertujuan untuk memudahkan peneliti pada saat

melakukan analisis. Pemberian kode terhadap jawaban, artinya menaruh

angka pada setiap jawaban. Dari hasil pertanyaan yang sifatnya tertutup akan

memberikan alternatif jawaban yang bersifat ordinal artinya pengurutan dan

jenjang dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Tabel 3.2 dibawah ini

menyajikan pemberian kode untuk jawaban tertutup, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pemberian kode untuk jawaban pertanyaan tertutup

Jawaban Skor
Sangat Setuju
Setuju
Cukup Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

5
4
3
2
1

Sumber : Sugiono 2012
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Dalam penelitian ini skor untuk setiap jawaban dari pernyataan yang akan

diajukan kepada responden, penelitian ini akan mengacu pada pernyataan

Sugiyono (2012:93) yaitu: “Dengan skala likert, skala likert disini merupakan

rasio ordinal yang kemudian diubah menjadi rasio interval menjadi msi, maka

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan”.

3. Tabulasi

Yaitu dengan memasukkan data (angka-angka) ke dalam tabel sesuai dengan

kebutuhan, setelah itu mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah

kasus dalam berbagai katagori. Dalam hal ini menggunakan tabel frekuensi,

sehingga dapat diketahui jumlah responden yang menjawab pertanyaan

tertentu.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:147) mendefinisikan analisis data sebagai berikut:

“Dalam penelitian Kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data

adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah

diajukan”.
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Definisi metode kuantitatif menurut Sugiyono (2012:7) adalah sebagai berikut:

“Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah

cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi tradisi sebagai metode untuk

penelitian. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa

angka-angka dan analisis menggunakan statistik”. Pengolahan data dilakukan

dengan menggunakan komputerisasi program Microsoft Excel dan Program PLS.

Kemudian hasil data yang telah dikonversi tersebut selanjutnya diolah

menggunakan analisis persamaan struktural

Data yang akan dianalisis merupakan data hasil penelitian lapanan dan penelitian

kepustakaan, kemudian penulis melakukan analisis untuk menarik kesimpulan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Accidental Sampling. Jenis

dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data

sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui

kuesioner. Instrumen penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dengan skala

likert.

1. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan

software SmartPLS versi 2.0.M3 yang dijalankan dengan media komputer.

PLS (Partial Least Square) merupakan analisis persamaan struktural

(SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian

model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.
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Perbedaan mendasar PLS yang merupakan SEM berbasis varian dengan

LISREL atau AMOS yang berbasis kovarian adalah tujuan

penggunaannya. Dibandingkan dengan covariance based SEM (yang

diwakili oleh software AMOS, LISREL dan EQS) component based PLS

mampu menghindarkan dua masalah besar yang dihadapi oleh covariance

based SEM yaitu inadmissible solution dan factor indeterminacy

(Jogiyanto dan Abdillah, 2009). Dijabarkan oleh penulis menjadi sejumlah

pernyataan-pernyataan sehingga diperoleh data kuantitatif dengn

menggunakan analisis statistik yang relevan untuk menguji hipotesis.

Sedangkan teknik ukuran yang digunakan yaitu dengan menggunakan

teknik Skala likert.

2. Uji PLS

Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini

analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Istilah

PLS secara spesifik berarti adanya perhitungan optimal least squares fit

terhadap korelasiatau matrik varian (Mclntosh et al.,2004; World,1982).

PLS merupakan analisis persamaan structural (SEM) berbasis varian yang

secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus

pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji

validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji

kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Lebih lanjut,

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang

bersifat soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan
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pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil

(dibawah 100 sampel). Perbedaan mendasar PLS yang merupakan SEM

berbasis varian dengan LISREL atau AMOS yang berbasis kovarian

adalah tujuan penggunaannya. Dibandingkan dengan covariance based

SEM (yang diwakili oleh software AMOS, LISREL dan EQS) component

based PLS mampu menghindarkan dua masalah besar yang dihadapi oleh

covariance based SEM yaitu inadmissible solution dan factor

indeterminacy (Tenenhaus et al, 2005).

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam

suatu penelitian. Dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut yaitu:

pertama, PLS merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi

sampel tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa

dilakukan analisis, dan residual distribution. Kedua, PLS dapat digunakan

untuk menganalisis teori yang masih dikatakan lemah, karena PLS dapat

digunakan untuk prediksi. Ketiga, PLS memungkinkan algaritma dengan

menggunakan analisis series ordinary least square (OLS) sehingga

diperoleh efisiensi perhitungan olgaritma (Ghozali, 2006). Keempat, pada

pendekatan PLS, diasumsikan bahwa semua ukuran variance dapat

digunakan untuk menjelaskan.

Langkah-Langkah Pengujian PLS

a. Analisis Faktor Konfirmatori

Pada penelitian ini menggunakan variabel multidimensi, maka menggunakan

digunakan analisis second order. Analisis ini juga digunakan untuk
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menghitung factor scores variabel Integrated Marketing Communication

(IMC), Brand Assosiation (BA), dan Minat Beli (MB).

b. Pengukuran Model

Convergent validity dari measurement model dapat dilihat dari korelasi antara

skor indikator dengan skor variabelnya. Indicator dianggap reliabel jika

memiliki nilai korelasi diatas 0,5 atau memperlihatkan seluruh outer loading

dimensi variabel memiliki nilai loading > 0,5 dan memiliki nilai tstatistik yang

lebih besar dari ttabel (>1,66), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran

tersebut memenuhi validitas konvergen.

Kemudian untuk discriminant validity didasarkan pada nilai cross loading

pengukuran variabel. Jika korelasi variabel dengan indikator pengukuran

lebih besar daripada ukuran variabel lainnya, maka hal ini memperlihatkan

bahwa variabel laten memprediksi ukuran blok mereka lebih baik daripada

ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai discriminant validity

adalah dengan membandingkan nilai square root of average variance

extracted (AVE) setiap variabel dengan korelasi antar variabel lainnya dalam

model. Jika nilai akar AVE satiap variabel lebih besar daripada nilai korelasi

antara variabel dengan lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai

discriminant validity yang baik atau jika nilai AVE semua sudah lebih besar

dari 0,5 untuk akar AVE variabel yang satu lebih besar dari korelasi variabel

yang lain. Rumus AVE (average varians extracted) dapat dirumuskan

sebagai berikut:

AVE (average varians extracted) =
∑
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Keterangan:

AVE adalah rerata persentase skor varian yang diektrasi dari seperangkat

variabel laten yang diestimasi melalui loading standarlize indikatornya dalam

proses iterasi algoritma dalam PLS.

melambangkan standardize loading factor dan i adalah

jumlah indikator.

Selanjutnya composite reliability blok indicator yang mengukur suatu

variabel dapat dievaluasi dengan nilai composite reliability (pc). Dimensi

dianggap relibel jika memiliki nilai composite reliability (pc) di atas 0,7 atau

sama maknanya jika hasil composite reliability (pc) yang memuaskan yaitu

lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh blok indikator

memang menjadi pengukur variabelnya masing-masing.

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Awal

Measurement Model Hasil Nilai
Kritis

Evaluasi Model

Outer Model

Convergent Validity Variabel AVE

Iklan (X1) 0.508565

>0.5

Valid
Promosi (X2) 0.554854 Valid
Acara (X3) 0.482771 Tidak Valid

Penjualan Pribadi (X4) 0.480425 Tidak Valid
Hub. Masyarakat (X5) 0.626565 Valid

Pemasaran Langsung (X6) 0.621465 Valid
Asosiasi Merek (Z) 0.543495 Valid

Minat Beli (Y) 0.332733 Tidak Valid

Discriminant Validity Indikator
Cross

Loading
Iklan 1 0.821212

>0.5

Valid
Iklan 2 0.858438 Valid
Iklan 3 0.503992 Valid
Iklan 4 0.607411 Valid

Promosi 1 0.460726 Tidak Valid
Promosi 2 0.858160 Valid
Promosi 3 0.757439 Valid
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Promosi 4 0.834864 Valid
Acara 1 0.682597 Valid
Acara 2 0.576852 Valid
Acara 3 0.852120 Valid
Acara 4 0.637399 Valid

Penjualan Pribadi 1 0.551418 Valid
Penjualan Pribadi 2 0.751625 Valid
Penjualan Pribadi 3 0.755140 Valid
Penjualan Pribadi 4 0.694593 Valid
Hub. Masyarakat 1 0.624366 Valid
Hub. Masyarakat 2 0.929138 Valid

Pemasaran Langsung 1 0.721672 Valid
Pemasaran Langsung 2 0.787549 Valid
Pemasaran Langsung 3 0.850500 Valid

Asosiasi Merek 1 0.526403 Valid
Asosiasi Merek 2 0.811817 Valid
Asosiasi Merek 3 0.799993 Valid
Asosiasi Merek 4 0.773203 Valid

Minat Beli 1 0.736603 Valid
Minat Beli 2 0.559889 Valid
Minat Beli 3 0.733004 Valid
Minat Beli 4 0.498805 Tidak Valid
Minat Beli 5 0.146639 Tidak Valid

Sumber: Data Diolah SmartPLS, 2016

Tabel 3.1. berikut menunjukkan hasil uji validitas akhir. Selanjutnya uji

reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach’s alpha dan nilai composite

reliability. Untuk dapat dikatakan suatu item pernyataan reliabel, maka nilai

Cronbach’s alpha harus >0,6 dan nilai composite reliability harus >0,7.

Dibandingkan dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengasumsikan tau

equivalence antar pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi bobot sama.

Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower bond estimate reliability, sedangkan

Composite Reliability merupakan closer approximation dengan asumsi estimasi

parameter adalah akurat. Hasil uji reliabilitas awal dapat dilihat dalam tabel 3.4.
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Tabel 3.4. Hasil Uji Reliabilitas Awal
Variabel Composite Reliability Nilai Kritis Evaluasi Model
Iklan (X1) 0.798504

>0,7

Reliabel
Promosi (X2) 0.826379 Reliabel
Acara (X3) 0.785064 Reliabel

Penjualan Pribadi (X4) 0.784768 Reliabel
Hub. Masyarakat (X5) 0.763667 Reliabel

Pemasaran Langsung (X6) 0.830605 Reliabel
Asosiasi Merek (Z) 0.822757 Reliabel

Minat Beli (Y) 0.682001 Tidak Reliabel
Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Akhir

Measurement Model Hasil
Nilai
Kritis

Evaluasi Model

Outer Model

Convergent Validity Variabel AVE

Iklan (X1) 0.508488

>0.5

Valid
Promosi (X2) 0.675377 Valid
Acara (X3) 0.482841 Tidak Valid

Penjualan Pribadi (X4) 0.480469 Tidak Valid
Hub. Masyarakat (X5) 0.626792 Valid

Pemasaran Langsung (X6) 0.621398 Valid
Asosiasi Merek (Z) 0.543964 Valid

Minat Beli (Y) 0.413086 Tidak Valid

Discriminant Validity Indikator
Cross

Loading
Iklan 1 0.820301

>0.5

Valid
Iklan 2 0.859305 Valid
Iklan 3 0.504050 Valid
Iklan 4 0.607114 Valid

Promosi 2 0.855160 Valid
Promosi 3 0.758874 Valid
Promosi 4 0.847904 Valid
Acara 1 0.682838 Valid
Acara 2 0.577283 Valid
Acara 3 0.852033 Valid
Acara 4 0.637086 Valid

Penjualan Pribadi 1 0.550754 Valid
Penjualan Pribadi 2 0.751749 Valid
Penjualan Pribadi 3 0.755381 Valid
Penjualan Pribadi 4 0.694850 Valid
Hub. Masyarakat 1 0.625597 Valid
Hub. Masyarakat 2 0.928554 Valid

Pemasaran Langsung 1 0.721257 Valid
Pemasaran Langsung 2 0.787382 Valid
Pemasaran Langsung 3 0.850889 Valid

Asosiasi Merek 1 0.529664 Valid
Asosiasi Merek 2 0.813856 Valid
Asosiasi Merek 3 0.799632 Valid
Asosiasi Merek 4 0.770414 Valid

Minat Beli 1 0.738866 Valid
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Minat Beli 2 0.567648 Valid
Minat Beli 3 0.732696 Valid
Minat Beli 4 0.497346 Tidak Valid

Sumber: Data Diolah SmartPLS, 2016

Tabel 3.6. Hasil Uji Reliabilitas Akhir
Variabel Composite Reliability Nilai Kritis Evaluasi Model
Iklan (X1) 0.798446

>0,7 Reliabel

Promosi (X2) 0.861568
Acara (X3) 0.785120

Penjualan Pribadi (X4) 0.784777
Hub. Masyarakat (X5) 0.763927

Pemasaran Langsung (X6) 0.830557
Asosiasi Merek (Z) 0.823122

Minat Beli (Y) 0.732667
Sumber: Data Primer Diolah, 2016

c. Model Struktural (Inner Model)

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel

dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance. Bila nilai

R-square lebih besar dari 0,2 maka dapat diinterpretasikan bahwa prediktor

laten memiliki pengaruh besar pada level struktural.

d. Goodness of Fit

R-square model PLS dapat dievaluasi dengan melihat Q-square predictive

relevance untuk model variabel. Q-square mengukur seberapa baik nilai

observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai

Q-square lebih besar dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa model mempunyai

nilai predictive relvance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol)

memperlihatkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. Namun,

jika hasil perhitungan memperlihatkan nilai Q-square lebih dari 0 (nol), maka

model layak dikatakan memiliki nilai prediktif yang relevan, dengan rumus

sebagai berikut : Q2=1-(1-R1
2) (1-Rp

2)……(1-Rp
2)
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e. Model Persamaan Analisis Struktural

Model analisis struktural tahap pertama yang dibangun dalam penelitian ini

dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Model Persamaan Analisis Struktural Awal

IMC 1

1
IMC 2

IMC 3

IMC 4

IMC 5

IMC AM MB

AM1

AM2

MB1

MB2

IMC 6

AM3

AM4

MB3

MB4

AM5



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan:

1. Iklan berpengaruh tidak signifikan terhadap Asosiasi Merek

2. Promosi berpengaruh tidak signifikan terhadap Asosiasi Merek

3. Acara berpengaruh tidak signifikan terhadap Asosiasi Merek

4. Penjualan Pribadi berpengaruh signifikan terhadap Asosiasi Merek

5. Hubungan Masyarakat berpengaruh tidak signifikan terhadap Asosiasi

Merek

6. Pemasaran Langsung berpengaruh signifikan terhadap Asosiasi Merek

7. Asosiasi Merek berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli

B. Saran

Penelitian disarankan:

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat lebih menganalisis dan

mengembangkan faktor-faktor lain mengenai Pengaruh IMC suatu

perusahaan dan bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk

mendapatkan berbagai informasi yang mendukung untuk penelitian

selanjutnya.
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2. Bagi perusahaan untuk berperan lebih aktif dalam meningkatkan IMC

yang berimplementasi terhadap meningkatnya produktivitas perusahaan

terutama untuk setiap dimensi yang berpengaruh signifikan.
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