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MOTTO 

 

Aku bukan orang yang pandai tapi aku mau belajar, aku adalah orang 

biasa tapi aku punya keinginan menjadi orang yang luar biasa, aku 

bukan orang istimewa tapi aku ingin membuat seseorang menjadi 

istimewa. 

(Booker T Washingtons) 
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ABSTRAK 

 

 

THOMAS AGUNG NOTONUGROHO, NIM. 1521103763, Fakultas 

Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS 

IKLAN PRODUK PASTA GIGI PEPSODENT PADA MEDIA TELEVISI 

(Studi Kasus di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 

Klaten)”  

Banyak hal yang dilakukan produsen untuk mempromosikan produk yang 

dijual. Salah satu jenis promosi yang dirasa paling efektif adalah melalui iklan 

pada media televisi. Namun demikian tidak semua iklan yang ditayangkan televisi 

efektif dalam menarik konsumen untuk dapat membeli produk yang diiklankan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) menganalisis pengaruh kualitas 

pesan terhadap efektivitas iklan televisi produk pasta gigi Pepsodent, 2) 

menganalisis pengaruh daya tarik iklan terhadap efektivitas iklan televisi produk 

pasta gigi Pepsodent, 3) menganalisis pengaruh frekuensi penayangan iklan 

terhadap efektivitas iklan televisi produk pasta gigi Pepsodent. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Metode untuk mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan 

angket. Dalam penelitian ini variabel independen adalah kualitas pesan (X1), daya 

tarik iklan (X2), dan frekuensi penayangan (X3). Dalam penelitian ini variabel 

dependen adalah efektivitas iklan. Teknik analisis data dengan analisis regresi 

linier berganda. 

Melalui hasil analisis dari varibel kualitas pesan (X1), daya tarik iklan 

(X2), dan frekuensi penayangan (X3) terhadap efektivitas iklan maka didapatkan 

persamaan regresi linear sebagai berikut : Y = 0,372 X1 + 0,357 X2 + 0,265 X3, 

yang artinya : 1) Nilai 0,372 pada variabel kualitas pesan (X1) adalah bernilai 

positif, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi atau semakin baik kualitas iklan 

maka semakin efektif pula iklan tersebut, 2) Nilai 0,357 pada variabel daya tarik 

iklan (X2) adalah bernilai positif, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi atau 

semakin baik daya tarik iklan  maka semakin efektif pula suatu iklan, 3) Nilai 

0,265 pada variabel frekuensi penayangan (X3) bernilai positif maka dapat 

dikatakan semakin tinggi frekuensi penayangan iklan maka semakin efektif pula 

iklan tersebut. 

 

 

 

Keywords : kualitas pesan, daya tarik iklan, frekuensi penayangan, efektivitas 

iklan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sangat pesat. Hal  ini telah mengakibatkan persaingan di antara 

berbagai perusahaan semakin ketat. Era globalisasi telah menuntut adanya 

perubahan paradigma lama dalam segala bidang, salah satunya adalah bidang 

pemasaran. Dengan tingginya persaingan dalam dunia bisnis ini menuntut 

suatu perusahaan untuk lebih kreatif dan memiliki keunggulan kompetitif 

(competitive advantage) dibandingkan dengan perusahaan lain agar mampu 

bersaing dalam bisnis global. 

Menurut Levitt (dalam Kotler, 1997), persaingan baru bukanlah antara 

apa yang diproduksi berbagai perusahaan dalam suatu pabrik, tetapi antara apa 

yang ditambahkan pada hasil pabrik tersebut dalam bentuk pengemasan, 

pelayanan, iklan, konsultasi bagi pelanggan, pendanaan, pengaturan 

pengiriman, pergudangan, dan hal lain yang orang anggap bernilai. Persaingan 

antar produk di pasaran mendorong produsen gencar berpromosi untuk 

menarik perhatian konsumen. 

Perusahaan yang telah menghasilkan produk bukan berarti tujuan 

perusahaan telah tercapai karena jika suatu produk tidak diperkenalkan pada 

masyarakat luas, maka produk tersebut tidak memiliki arti. Dalam dunia 

usaha, fungsi pemasaran memegang peranan penting dalam mempengaruhi 

aktivitas perusahaan untuk meningkatkan keuntungan guna perkembangan 
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perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup yang diinginkan dalam 

jangka panjang. 

Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui 

media periklanan. Sampai saat ini, iklan masih dianggap pilihan yang menarik 

sebagai sarana mempromosikan produk karena dapat menjangkau masyarakat 

secara luas untuk mengenalkan dan lebih mendekatkan produk ke konsumen. 

Iklan berperan penting sebagai salah satu sumber informasi yang diperlukan 

konsumen untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu produk 

(Durianto dan Liana, 2004).  

Perusahaan dapat menciptakan hubungan interaksi jangka panjang yang 

menguntungkan antara perusahaan dengan konsumen melalui iklan. Dengan 

perusahaan melakukan kegiatan periklanan ini diharapkan mampu 

membangun citra perusahaan dalam jangka panjang. Dalam membuat iklan 

perlu memahami dengan baik tujuan langsung beriklan adalah menciptakan 

efek komunikasi sebab beriklan merupakan proses komunikasi yang pada 

gilirannya akan membantu terjadinya penjualan. Iklan adalah pesan suatu  

brand, produk, atau perusahaan yang disampaikan kepada audiens  melalui 

media (Sihombing, 2010). Iklan dapat melalui berbagai media, yaitu media 

elektronik dan media cetak. Perkembangan dunia periklanan pada saat ini 

yang semakin pesat dan didukung oleh petumbuhan media cetak maupun 

jumlah stasiun televisi (media elektronik) yang terus meningkat, membuat 

perusahaan harus selektif dalam membuat iklan yang paling efektif agar dapat 

menarik minat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan perusahaan 
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sehingga dapat mendukung penjualannya. Iklan yang efektif tidak hanya 

menyampaikan informasi saja, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan yang 

akan menimbulkan citra positif bagi konsumen.  

Iklan televisi yang banyak bermunculan membuat konsumen menjadi 

tahu akan berbagai produk yang ditawarkan oleh para produsen. Namun 

demikian tidak semua iklan televisi dapat diterima atau bahkan dikenal 

konsumen. Iklan yang demikian rata-rata merupakan iklan yang dalam 

penyampaiannya tidak komunikatif karena tidak dapat ditangkap langsung 

maksudnya oleh konsumen, misalnya dengan menggunakan bahasa yang 

terlalu berbelit-belit dan kurang lugas. Disamping itu dalam penayangannya 

tidak memperhatikan waktu yang cocok dalam menyasar konsumen, misalnya 

iklan kondom yang ditayangkan pada siang bolong atau iklan yang sangat 

jarang ditayangkan. Kemudian iklan yang kurang mempunyai daya tarik 

sehingga terkesan membosankan dan tidak menarik bagi konsumen. 

Iklan dapat dikemas dengan berbagai daya tarik untuk dapat menarik 

konsumen. Indriarto (2006) menyatakan apabila suatu iklan memiliki daya 

tarik yang kuat akan memperbesar peluang bahwa informasi iklan akan 

diperhatikan. Pesan iklan juga dibuat dengan semenarik mungkin, informatif 

dan jelas sehingga calon konsumen dapat menilai produk berdasarkan iklan 

tersebut.  

Laskey et al (dalam Indriarto, 2006) menyatakan bahwa efektivitas iklan 

dipengaruhi oleh  message  strategy dan seberapa baik message tersebut 

disampaikan atau eksekusi pesan iklan. Dengan demikian proses periklanan 

akan berjalan dengan baik apabila pesan dalam iklan dapat tersampaikan dan 
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sesuai dengan minat pemirsa. Frekuensi iklan yang tinggi dengan penayangan 

pada bagian hari yang tepat akan dapat menjangkau khalayak sesuai sasaran 

dari produk yang diiklankan. Di samping itu pemakaian endorser atau bintang 

dalam iklan dapat digunakan pengiklan sebagai daya tarik tersendiri untuk 

mempengaruhi mindset calon konsumennya. 

Pasta gigi adalah salah satu produk yang merupakan hasil dari pesatnya 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Produk yang satu ini sangat 

bervariasi dan beragam mulai dari harga, bentuk, wangi dan kegunaan atau 

khasiat. Para produsen dengan gencarnya menarik minat konsumen dengan 

mengadakan berbagai macam promosi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai 

produk pasta gigi yang muncul di iklan-iklan pada media cetak maupun 

elektronik. Salah satu produk yang telah dikenal luas di masyarat adalah pasta 

gigi Pepsodent. Maka dari itu peneliti tertarik untuk dapat melakukan 

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas iklan dengan 

judul : “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

EFEKTIVITAS IKLAN PRODUK PASTA GIGI PEPSODENT PADA 

MEDIA TELEVISI (Studi Kasus di Desa Karanganom Kecamatan Klaten 

Utara Kabupaten Klaten)” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subjektif 

a. Lokasi penelitian mudah dijangkau. 

b. Menghemat tenaga, waktu dan biaya. 
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2. Alasan Objektif 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan. 

b. Untuk mengetahui mengetahui bagaimana keefektifan yang dihasilkan 

oleh iklan pasta gigi Pepsodent untuk mempengaruhi pemikiran 

masyarakat terhadap produk pasta gigi Pepsodent di Desa Karanganom 

Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 

 

C. Penegasan Judul 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus 

mengetahui maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian 

diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah. Konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas  

Yang dimaksud  dengan efektivitas  di sini adalah tercapainya suatu cara 

kerja yang praktis, sederhana dan membuahkan hasil yang optimal dalam 

menarik konsumen. 

2. Iklan  

Iklan adalah komunikasi non individu, dengan sejumlah biaya, melalui 

berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan non laba serta 

individu-individu. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan yang 
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mendalam tentang obyek yang diteliti, sehingga data yang dikumpulkan bisa 

dipelajari secara keseluruhan dan  berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas iklan dibatasi pada faktor 

kualitas pesan iklan, daya tarik iklan, frekuensi penayangan. 

2. Produk yang diteliti adalah pasta gigi Pepsodent. 

3. Iklan yang diteliti adalah iklan televisi. 

4. Karakteristik responden yang digunakan adalah masyarakat yang 

berdomisili tetap di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara 

Kabupaten Klaten. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok permasalahannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut:   

1. Bagaimana pengaruh kualitas pesan iklan terhadap efektivitas iklan 

televisi pada produk pasta gigi Pepsodent?  

2. Bagaimana pengaruh daya tarik iklan terhadap efektivitas iklan televisi 

pada produk pasta gigi Pepsodent?  

3. Bagaimana pengaruh frekuensi penayangan iklan terhadap efektivitas 

iklan televisi pada produk pasta gigi Pepsodent? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  
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1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pesan terhadap efektivitas iklan 

televisi produk pasta gigi Pepsodent.  

2. Untuk menganalisis pengaruh daya tarik iklan terhadap efektivitas iklan 

televisi produk pasta gigi Pepsodent.  

3. Untuk menganalisis pengaruh frekuensi penayangan iklan terhadap 

efektivitas iklan televisi produk pasta gigi Pepsodent.  

 

G. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan informasi 

akan hal-hal yang membuat konsumen selalu mengingat dan tertarik 

melihat iklan tersebut sehingga iklan menjadi lebih efektif, yang 

selanjutnya dapat mendongkrak penjualan produk perusahaan. 

2. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk 

menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan 

terutama tentang kegiatan pemasaran khususnya promosi. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk suatu penelitian dan 

tambahan pengetahuan serta memberikan masukan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya. 
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H.  Hipotesis  

Hipotesis dalam kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan 

kesimpulan sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih 

harus diuji secara empiris (Sugiyono 2001 : 60). Adapun hipotesis yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah :  

1. Semakin baik kualitas pesan iklan, maka semakin tinggi efektivitas iklan 

televisi pada produk pasta gigi Pepsodent.  

2. Semakin tinggi daya tarik iklan, maka semakin tinggi efektivitas iklan 

televisi pada produk pasta gigi Pepsodent. 

3. Semakin tinggi frekuensi penayangan iklan, maka semakin tinggi 

efektivitas iklan televisi pada produk pasta gigi Pepsodent. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab di mana masing-masing bab 

dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi : 

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka meliputi pengertian pemasaran, pengertian 

promosi, tinjauan tentang iklan dan efektivitas iklan. 

Bab III. Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang teknik 

pengumpulan data, sumber data, variabel penelitian, populasi dan sampel, 

teknik analisis data serta gambaran umum objek penelitian. 
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Bab IV. Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dianalisa faktor-

faktor yang mempengaruhi efektivitas iklan televisi produk pasta gigi 

Pepsodent. 

Bab V. Penutup menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi yang bersangkutan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel kualitas 

pesan iklan, daya tarik iklan dan frekuensi penayangan terhadap efektivitas  

iklan pada media televisi. Dari hasil dan analisis data serta pembahasan pada 

bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 

variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap efektivitas iklan adalah 

variabel kualitas pesan iklan dengan koefisien sebesar 0,372. Selanjutnya 

variabel kedua adalah daya tarik iklan dengan koefisien variabel sebesar 

0,357. Sedangkan yang ketiga adalah variabel frekuensi penayangan iklan 

dengan koefisien variabel sebesar 0,265. 

2. Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 4,877,  

X2= 4,617 dan X3= 3,697 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di 

bawah taraf 5% dan t hitung X1 sebesar 4,877 > t tabel sebesar 2,000. 

Maka  kualitas pesan iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

efektivitas iklan. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin baik kualitas 

pesan iklan, maka semakin tinggi efektivitas iklan.  Untuk t hitung X2 

sebesar 4,617 < t tabel sebesar 2,000. Maka  daya tarik iklan  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap efektivitas iklan. Sehingga dapat diartikan 
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semakin tinggi daya tarik iklan, maka semakin tinggi efektivitas iklan. 

Sedangkan t hitung X3 sebesar 3,697 > t tabel sebesar 2,000. Maka  

frekuensi penayangan iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

efektivitas iklan. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi frekuensi 

penayangan  iklan, maka semakin tinggi efektivitas iklan.   

3. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketiga 

vairabel independen yaitu kualitas pesan (X1), daya tarik iklan (X2), dan 

frekuensi penayangan (X3) mampu menjelaskan  pengaruhnya terhadap 

variabel dependen yaitu efektivitas iklan (Y) sebesar 55%, dan sisanya 

yaitu 45% (100%-55%)  efektivitas iklan dipengaruhi oleh variabel-

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4. Dari ketiga vairabel independen yaitu kualitas pesan (X1), daya tarik iklan 

(X2), dan frekuensi penayangan (X3), variabel kualitas pesan (X1) 

memiliki koefisien tertinggi 

 

B. Saran 

1. Dalam mempromosikan produknya, produsen pasta gigi Pepsodent 

sebaiknya tidak hanya terpaku pada media iklan televisi saja. Karena 

masih banyak media iklan yang dapat dimanfaatkan tentunya dengan 

keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Produsen dapat memasang 

iklannya pada media cetak, seperti majalah, surat kabar. Media-media 

yang digunakan dalam beriklan tersebut dapat menjangkau pangsa pasar 

masing-masing yang beraneka ragam sehingga akan efektif jika dilakukan 

secara bersama-sama. 
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2. Dalam meningkatkan daya tarik iklan pasta gigi Pepsodent dapat 

dilakukan dengan menggandeng public figure yang mempunyai 

kredibilitas sebagai endorser  produknya. 

3. Dengan kualitas pesan yang baik akan semakin efektif dalam pemasaran 

produk pasta gigi Pepsodent. Hal ini dikarenakan kualitas pesan yang baik 

akan mempermudah konsumen menyerap pesan iklan yang ingin 

disampaikan oleh produsen sehingga konsumen akan lebih 

mempertimbangkan produk tersebut untuk digunakan. 
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