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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Siswa lulusan SMA sederajat sebagian besar mulai berkonsentrasi untuk

persiapan melanjutkan studi ke pendidikan tinggi selesai menempuh Ujian Nasional

Berbasis Komputer (UNBK). Perguruan tinggi menjadi tempat bagi para siswa

lulusan SMA sederajat untuk mengembangkan ilmu dan menjawab tantangan

jaman, bahwa pendidikan tinggi diperlukan sebagai bekal mereka melangkah ke

dunia kerja untuk menghadapi persaingan dalam mencari pekerjaan yang lebih

kompetitif pada masa sekarang. Siswa lulusan SMA sederajat beranggapan  bahwa

kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akan lebih bergengsi dibandingkan jika

mereka kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS), sehingga sebagian besar dari

mereka akan mendaftar ke PTN terlebih dahulu, kemudian setelah tidak diterima di

PTN maka mereka akan mendaftar ke PTS, namun tak jarang pula mereka sudah

mendaftar ke PTS, dan PTS sudah dijadikan pilihan awal mereka. Masyarakat

mempunyai pandangan bahwa PTN memiliki mutu lebih baik dalam

penyelenggaraan akademik, mutu lulusan yang lebih baik dibandingkan PTS.

Banyak PTS yang tidak kalah dalam hal kualitas akademik, kualitas non akademik

dan mutu lulusannya yang mampu bersaing dengan PTN.

Calon mahasiswa ketika akan melanjutkan studi ke pendidikan tinggi,

sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal sebelum mereka memilih salah satu

perguruan tinggi tertentu sebagai tempat untuk melanjutkan studi. Pertimbangan -

pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh calon mahasiswa meliputi: status
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kampus, biaya studi, kualitas akademik (kualitas pengajar, akreditasi perguruan

tinggi, akreditasi program studi, kurikulum pendidikan) dan sarana prasarana

perguruan tinggi (gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan).

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti)

Kementerian Pendidikan dan Kebuyaan (Kemendikbud) Djoko Santoso

menuturkan bahwa kampus negeri maupun swasta saat ini terbagi menjadi dua

jenis, "Yakni kampus sehat atau tidak sehat”. Djoko menuturkan bahwa calon

mahasiswa harus selektif dalam memilih kampus, dianjurkan untuk memilih

kampus dengan kriteria sehat. Djoko mengatakan masyarakat luas bisa mengamati

sendiri kampus yang sehat atau tidak, dari informasi yang disampaikan Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui

website forlap.dikti.go.id.

Calon mahasiswa yang berhasil masuk PTN saat ini hanya 320.000 kursi

sesuai daya tampung PTN se-Indonesia, sementara total lulusan SMA/SMK

sederajat sebanyak 2.000.000 orang, yang melanjutkan ke PTS jauh lebih besar

dimana PTS menerima jumlah mahasiswa sekitar 65% dari lulusan SMA,” papar

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Mohamad Nasir di Kampus

Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (9/6/2015).

(http://nasional.sindonews.com/). Luberan lulusan SMA/SMK sederajat terjadi

karena kursi jumlah lulusan yang mempunyai minat untuk melanjutkan studi di

perguruan tinggi lebih banyak daripada kursi yang tersedia. Luberan lulusan

SMA/SMK sederajat juga terjadi di Kota Semarang, sebagai Ibu kota Provinsi Jawa
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Tengah mengalami luberan lulusan siswa SMA/SMK sederajat, berikut adalah

jumlah lulusan SMA/SMK sederajat di Kota Semarang dalam tiga tahun terakhir :

Tabel 1.1 Jumlah Lulusan SMA dan SMK di Kota Semarang

Tahun Jumlah Lulusan

SMA SMK
2014 9.695 10.654
2015 9.490 11.297
2016 9.638 11.297

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang www.disdik.semarangkota.go.id

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMA sederajat di Kota

Semarang setiap tahun akademik lebih dari 20.000 orang lulusan, jika dibandingkan

dengan jumlah daya tampung PTN, maka jumlah lulusan SMA sederajat setiap

tahunnya lebih banyak dibandingkan dengan daya tampung PTN. PTS menjadi

pilihan bagi lulusan SMA sederajat sebagai calon mahasiswa untuk melanjutkan

studinya dengan pertimbangan beberapa hal yang telah disebutkan di atas. Masing

- masing PTS bersaing dengan menggunakan strategi komunikasi pemasarannya

untuk dapat mempengaruhi calon mahasiswa untuk kemudian melanjutkan studi di

PTS tertentu. Calon mahasiswa bisa mendapatkan informasi melaui media massa

baik media cetak, media elektronik, maupun media online seperti situs resmi yang

dimiliki oleh PTS, situs resmi dari pemerintah tentang peringkat nasional perguruan

tinggi swasta, leaflet, brosur bahkan dari saudara, teman yang sudah kuliah di PTS

tersebut.

Jumlah lulusan siswa SMA sederajat di Kota Semarang pada setiap tahun

akademik mencapai lebih dari 20.000 orang lulusan, sebagian besar lulusan
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melanjutkan studi ke PT, maka bagi PT khususnya PTS di Kota Semarang,

kehadiran mahasiswa baru setiap tahun akademiknya diperlukan oleh setiap PTS

untuk kelangsungan hidup PTS tersebut. Kelangsungan hidup penyelengaraan PTS

sangat ditentukan oleh keberhasilan mereka mendapatkan mahasiswa baru pada

setiap tahun akademiknya. Persaingan di antara PTS berat sehingga diperlukan

strategi pemasaran yang baik, oleh karena itu, komunikasi pemasaran yang

dilakukan oleh PTS yang dapat membuat calon mahasiswa memutuskan untuk

memilih PTS tersebut sebagai tempat mereka melanjutkan studi, menjadi sangat

penting diketahui oleh PTS.

PTS di Jawa Tengah berdasarkan data dari

http://jateng.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/878 terdapat 247 PTS. Beberapa

PTS yang berada di kota Semarang diantaranya adalah: Universitas Semarang,

Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Wahid Hasyim, Unika Soegijapranata,

,Universitas Dian Nuswantoro, Universitas 17 Agustus 1945, Universitas

Stikubank.

Persaingan yang ketat diantara PTN dengan PTS dan antar PTS sendiri,

membuat PTS semakin gencar melakukan strategi komunikasi. Strategi komunikasi

sebagai kegiatan atau kampanye komunikasi yang bersifat informasional maupun

persuasif untuk membangun pemahaman dan dukungan terhadap suatu ide, gagasan

atau kasus, produk maupun jasa yang terencana yang dilakukan oleh suatu

organisasi baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, memiliki tujuan, rencana

dan berbagai alternatif berdasarkan riset dan memiliki evaluasi (Smith, 2005:3).

Keputusan calon mahasiswa sebagai konsumen dipengaruhi banyak faktor
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diantaranya adalah usaha pemasaran dan faktor lainnya seperti faktor sosial atau

kelompok acuan (K. Kotler, 2009). Calon mahasiswa sebagai prospek bagi

perguruan tinggi dalam menentukan pilihannya dipengaruhi oleh faktor internal

dirinya sebagai konsumen sendiri, produk atau jasa  yang ditawarkan dan dari pihak

produsen dalam hal ini PTS dalam mengkomunikasikan produknya kepada calon

mahasiswa. Komunikasi oleh PTS dilaksanakan dalam aktivitas promosi. Griffin

dan Ebert (Somad, Rismi., Donni, 2014: 237) menyatakan bahwa promosi

merupakan teknik apapun yang dirancang untuk menjual suatu produk, jasa. Lamb

Hair McDaniel menyatakan bahwa promosi adalah komunikasi yang dilaksanakan

oleh pemasar untuk menginformasikan, mengajak, dan mengingatkan pembeli

potensial dari suatu produk, jasa yang ditujukan untuk mempengaruhi atau

menimbulkan sebuah tanggapan. Promosi dapat disimpulkan sebagai seluruh

aktivitas komunikasi yang dilaksanakan oleh organisasi bisnis melalui alat - alat

promosi yang ditujukan untuk menginformasikan, mengarahkan, dan membujuk

pelanggan agar menggunakan produk atau jasanya, berdasarkan beberapa

pengertian yang sudah disampaikan.

Usaha komunikasi pemasaran yang baik oleh PTS dapat membantu

mencapai keberhasilan perguruan tinggi tersebut dalam memasarkan mereknya

kepada konsumen. Merek mempunyai nilai penting yaitu terwujudnya kesadaran

(awareness) yang merupakan kompetensi dasar (core competency) dari perusahaan.

Kesadaran sebuah nama merek (brand name awareness) dianggap menjadi gerbang

untuk menuju pembelajaran konsumen yang lebih rumit dan penyimpanan asosiasi

yang membentuk suatu citra merek (Shimp, 2000:11).
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Semarang yang merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Tengah tidak luput dari

persaingan antar PTS dalam mendapatkan mahasiswa baru pada tiap tahun

akademiknya. Pemerintah melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)

Wilayah VI Jawa Tengah mendorong kepada PTS yang sulit berkembang untuk

melakukan merger atau bergabung dengan kampus swasta lainnya. Merger ini

dimaksudkan agar perguruan tinggi khususnya swasta bisa lebih maju dari yang

sudah ada saat ini. Jumlah PTS di Jateng ini sebanyak 251 PTS, sayangnya masih

banyak kampus yang sulit berkembang karena berbagai masalah, seperti kurang

dosen, peminat mahasiswa rendah, dan lain sebagainya,” ungkap Koordinator

Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Dr DYP Sugiharto

http://beritajateng.net/perguruan-tinggi-swasta-pts-kecil-disarankan-merger/ .

Semarang dijadikan sebagai tempat pengambilan sampel penelitian dengan

pertimbangan di Kota Semarang terdapat 73 SMA negeri dan swasta, 88 SMK

negeri dan swasta (data dari Dinas Pendidikan Kota Semarang), dan ada 50 PTS

(data dari Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah). Setiap perguruan tinggi diharapkan

mengembangkan kekhasan dalam kurikulum dan proses pembelajarannya, begitu

pula dengan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Unika Soegijapranata)

yang merupakan salah satu PTS di kota Semarang. Unika Soegijapranata sebagai

PTS pertama di Jawa Tengah yang mendapatkan nilai A untuk Akreditasi Insitusi

Perguruan Tinggi juga mengalami ketatnya persaingan untuk mendapatkan calon

mahasiswa baru pada tiap tahun akademik. Perguruan tinggi juga perlu memiliki

kekhasan sebagai modal utama untuk menarik minat siswa SMA melanjutkan studi

di perguruan tinggi tersebut, sehingga tidak hanya kualitas yang dapat terukur saja
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namun dicari hal - hal lain sebagai pembeda dari perguruan tinggi lainnya. Terdapat

161 SMA/SMK di Kota Semarang dengan keterangan seperti pada tabel 1.2. dan

tabel 1.3. di bawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah SMA di Kota Semarang

Tahun SMA Negeri SMA Swasta
2014 16 57
2015 16 55
2016 16 57
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang www.disdik.semarangkota.go.id

Tabel 1.3 Jumlah SMK di Kota Semarang

TAHUN SMA Negeri SMA Swasta
2014 11 76
2015 12 76
2016 12 76

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang www.disdik.semarangkota.go.id

PTS saling bersaing untuk memberikan pelayanan, melakukan strategi

komunikasi pemasaran dan menampilkan kekhasannya dengan tujuan memasarkan

merek perguruan tingginya supaya konsumen memiliki kesadaran merek, menarik

minat para lulusan SMA sederajat untuk kemudian dapat memutuskan melanjutkan

studi di PTS tersebut. Program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi juga

semakin beragam dan kompetitif mulai dari jenjang Diploma 3 hingga Strata 1.

Persaingan yang terjadi ini mengakibatkan pada awal tahun akademik ada PTS yang

tidak mendapatkan mahasiswa seperti yang diharapkan pada tahun akademik

barunya, hal itu menunjukkan bahwa PTS tersebut kurang mampu menghadapi

persaingan yang terjadi baik persaingan dengan PTN maupun PTS, hal ini

dimungkinkan terjadi karena komunikasi pemasaran yang kurang tepat sehingga
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kesadaran merek oleh konsumen terhadap PTS kurang dapat melekat di benak

konsumen pada saat mereka memutuskan untuk memilih tempat melanjutkan studi.

Salah satu PTS di Kota Semarang adalah Universitas Katolik

Soegijapranata (Unika Soegijapranata) yang berdiri pada tahun 1982, ketika

didirikan Unika Soegijapranata ini tidaklah berawal dari nol sebagai universitas

baru, melainkan sebagai kelanjutan dari sebuah pendidikan Katolik  yaitu Institut

Teknologi Katolik Semarang (ITKS). ITKS ini sempat mengabdikan diri di bidang

pendidikan teknik dan mendidik tenaga ahli arsitektur dan sipil selama sepuluh

tahun dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. ITKS juga merupakan kelanjutan

dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang lahir tahun 1964 pada masa -

masa sulit penuh tantangan. Tantangan - tantangan yang dihadapi oleh Universitas

Katolik Indonesia Atma Jaya pada masa itu adalah menajamnya pertentangan

politik dan ideologi, kesulitan ekonomi yang menyebabkan tingginya inflasi.

Sehingga, karena berbagai penyebab maka pada tahun 1973 Universitas Katolik

Indonesia Atma Jaya dibekukan (Suroyo, 1996: 2-3).

Unika Soegijapranata memiliki 9 fakultas dengan 1 program studi D-3 yaitu

Perpajakan, 13 program studi S1 dan 8 program magister, masing – masing program

studi telah terakreditasi. Dari program – program studi yang ditawarkan di Unika

Soegijapranata, ada lima program studi yang diminati oleh calon mahasiswa yaitu:

Akuntansi, Arsitektur, Manajemen, Psikologi dan Teknologi Pangan. Unika

Soegijapranata sebagai leading PTS di Semarang, dibuktikan dengan pencapaian

nilai A untuk Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) sebagai PTS pertama di

Kota Semarang dan tingkat Jawa Tengah, juga menghadapi persaingan yang tidak
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mudah dalam mendapatkan mahasiswa baru pada tiap tahun akademiknya,

persaingan tidak hanya antar PTS namun juga dengan PTN dalam mendapatkan

calon mahasiswanya. Unika Soegijapranata mempunyai aktivitas komunikasi

pemasaran yang secara teknis dilakukan oleh suatu unit pelaksana teknis yaitu Unit

Pelaksana Teknis Promosi dan Rekrutmen Mahasiswa (UPT. PRM). Kegiatan

komunikasi pemasaran berperan penting dan penentu sukses tidaknya pemasaran,

dengan kegiatan ini diharapkan kesadaran merek di benak konsumen juga tercipta.

Iklan penerimaan mahasiswa baru di surat kabar, radio, media online, selebaran

cetak, brosur, baliho dan spanduk di lingkungan Gereja, spanduk di jalan maupun

di dalam kampus dilaksanakan guna menjaring mahasiswa baru.

Aktivitas bauran promosi berupa iklan, promosi penjualan, dan personal

selling/penjualan pribadi yang dilakukan Unika Soegijapranata diantaranya

pameran pendidikan dan presentasi ke sekolah - sekolah yang telah bekerjasama.

Untuk PMB TA 2016/2017 menurut data dari UPT. PRM (Unit Pelaksanan Teknis

Promosi dan Rekrutmen Mahasiswa) Unika Soegijapranata telah melaksanakan

kegiatan pameran dan presentasi ke beberapa SMA di Semarang diantaranya SMA

Sedes Sapientiae, SMA Kolese Loyola, SMA Theresiana, SMA Karangturi, SMA

Don Bosko, SMA Karangturi, SMAN 1 dan SMAN 5, juga ke sekolah - sekolah di

luar kota Semarang dan di luar Pulau Jawa. Kegiatan promosi penjualan dalam

bentuk pameran pendidikan dengan membagikan katalog program studi, buku

panduan PMB sebagai panduan pengenalan tentang program studi, persyaratan,

biaya untuk melanjutkan studi di Unika Soegijapranata. Unika Soegijapranata juga

mengadakan kegiatan berupa pelatihan, seminar yang melibatkan guru - guru SMA
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sederajat. Berbagai macam lomba, pelatihan juga diadakan guna lebih mengenalkan

Unika Soegijapranata dengan siswa SMA sederaja sebagai target sasaran calon

mahasiswa.

Unika Soegijapranata menjawab tuntutan jaman dengan melakukan

promosi melalui media online, karena seiring dengan perkembangan jaman, di

mana calon mahasiswa adalah generasi digital native yang sangat dekat dengan

internet, gadget. Media online yang dipergunakan oleh Unika Soegijapranata

berupa website yaitu www.unika.ac.id, facebook Unika Soegijapranata dan Unika

Menyapa, twitter @unikasoegija, instagram Unika Menyapa dan

Unika.soegijapranata, aplikasi Unika Menyapa dan Kampus Unika yang dapat

diunduh melalui play store untuk telepon pintar berbasis Android yang merupakan

push information (akan memberikan notifikasi jika ada informasi baru perihal

Unika Soegijapranata dalam aplikasi).

Persaingan yang terjadi dalam mendapatkan calon mahasiswa dalam

prakteknya tidak hanya antara PTS dengan PTN, namun juga antara PTS satu sama

lainnya bersaing dalam menarik minat siswa SMA sederajat untuk kemudian

memutuskan melanjutkan studi di PT tersebut. Mereka juga bersaing dalam

menanamkan kesadaran merek sehingga menjadi merek pilihan. Aspek penilaian

kualitas perguruan tinggi di Indonesia meliputi: kompetensi alumni, visi-misi

universitas, status akreditasi, kurikulum, kualitas dosen atau sumber daya manusia,

kualitas manajemen dan organisasi, kualitas kegiatan kemahasiswaan, sarana

prasarana yang dimiliki kampus, serta kualitas penelitian dan publikasi ilmiah.
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Tabel 1.4 Jumlah Mahasiswa Baru Unika Soegijapranata

Tahun 2014 s.d. 2016

TAHUN JUMLAH
2014 1823
2015 1844
2016 1745

Sumber : Laporan Tahunan Rektor Unika Soegijapranata

Tabel 1.4 menampilkan data bahwa Unika Soegijapranata mengalami

penurunan jumlah mahasiswa baru di tahun akademik 2016/2017 sebesar 5,37%.

Unika Soegijapranata yang masuk dalam 50 Promising Indonesian Universities dari

2684 institusi pendidikan tinggi di Indonesia, peringkat 10 PTS terbaik se-Indonesia

2015 versi Kemenristekdikti, peringkat 1 PTS terbaik se-Jawa Tengah 2015 versi

Kemenristekdikti, PTS pertama di Jawa Tengah yang meraih peringkat A untuk

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), dan telah mendapatkan akreditasi A

untuk perpustakaan Unika Soegijapranata, mengalami jumlah penurunan

mahasiswa baru seperti pada tabel 1.4.

1.2. Rumusan Masalah

Unika Soegijapranata dengan prestasi yang telah dicapai, dan sudah melakukan

komunikasi pemasaran dalam bauran promosi yang meliputi: iklan, promosi

penjualan dan personal selling, belum mampu untuk mendapatkan jumlah

mahasiswa baru seperti yang diharapkan. Pada tahun akademik 2016/2017 terjadi

penurunan jumlah mahasiswa baru Unika Soegijapranata sebesar 5,37%. Jumlah

penurunan ini termasuk besar mengingat data penerimaan mahasiwa baru dari
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beberapa PTS di kota Semarang yang bisa didapatkan untuk penelitian ini, Unika

Soegijapranata mengalami penurunan yang terbesar.

Tabel 1.5. Jumlah Mahasiswa Baru Udinus dan Unissula

Tahun 2014 s.d. 2016

PTS 2014 2015 2016
Udinus 2571 2857 3.300
Unissula 2.267 2.245 2.619

Sumber : Data yang diolah dari www.dinus.ac.id dan www.unissula.ac.id

Unika Soegijapranata telah melakukan berbagai kegiatan promosi baik above

the line (ATL) maupun below the line (BTL). Kegiatan personal selling dilakukan

dengan melakukan kunjungan ke sekolah swasta Katolik, Kristen, maupun ke

sekolah negeri. Berbagai aktivitas komunikasi pemasaran melalui bauran promosi

sudah dilaksanakan untuk menaikkan jumlah penerimaan mahasiswa baru Unika

Soegijapranata. Peneliti ingin meneliti lebih jauh apakah bauran promosi yang telah

dilakukan sudah atau kurang menciptakan brand awareness terhadap merek, lalu

apakah brand awareness sudah atau belum mampu mempengaruhi konsumen untuk

memutuskan melanjutkan studi di Unika Soegijapranata. Berdasarkan latar

belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab:

1) Pengaruh iklan terhadap brand awareness Unika Soegijapranata

Semarang.

2) Pengaruh promosi penjualan terhadap brand awareness Unika

Soegijapranata Semarang.

3) Pengaruh personal selling terhadap brand awareness Unika

Soegijapranata Semarang.
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4) Pengaruh iklan terhadap keputusan melanjutkan studi di Unika

Soegijapranata Semarang.

5) Pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan melanjutkan studi di

Unika Soegijapranata Semarang.

6) Pengaruh personal selling terhadap keputusan melanjutkan studi di

Unika Soegijapranata Semarang?

7) Pengaruh brand awareness terhadap keputusan melanjutkan studi di

Unika Soegijapranata Semarang.

8) Pengaruh mediasi brand awareness pada hubungan iklan dengan

keputusan melanjutkan studi di Unika Soegijapranata Semarang.

9) Pengaruh mediasi brand awareness pada hubungan promosi penjualan

dengan keputusan melanjutkan studi di Unika Soegijapranata Semarang.

10) Pengaruh mediasi brand awareness pada hubungan personal selling

dengan keputusan melanjutkan studi di Unika Soegijapranata Semarang.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang sudah dirumuskan, maka

tujuan penelitian ini adalah untuk:

1) Mengetahui pengaruh iklan terhadap brand awareness Unika

Soegijapranata Semarang.

2) Mengetahui pengaruh promosi penjualan terhadap brand awareness

Unika Soegijapranata Semarang.
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3) Mengetahui pengaruh personal selling terhadap brand awareness Unika

Soegijapranata Semarang.

4) Mengetahui pengaruh iklan terhadap keputusan melanjutkan studi di

Unika Soegijapranata Semarang.

5) Mengetahui pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan

melanjutkan studi di Unika Soegijapranata Semarang.

6) Mengetahui pengaruh personal selling terhadap keputusan melanjutkan

studi di Unika Soegijapranata Semarang.

7) Mengetahui pengaruh brand awareness terhadap keputusan

melanjutkan studi di Unika Soegijapranata Semarang.

8) Mengetahui pengaruh mediasi brand awareness pada hubungan iklan

dengan keputusan melanjutkan studi di Unika Soegijapranata Semarang.

9) Mengetahui pengaruh mediasi brand awareness pada hubungan

promosi penjualan dengan keputusan melanjutkan studi di Unika

Soegijapranata Semarang.

10) Mengetahui pengaruh mediasi brand awareness pada hubungan

personal selling dengan keputusan melanjutkan studi di Unika

Soegijapranata Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Akademis

Memberikan kegunaan teoritis, sumbangan pemikiran yang dipakai untuk

menguatkan Teori Persuasi dalam mempengaruhi konsumen dengan menggunakan
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pesan dengan didukung Teori Elaboration Likelihood Model (ELM) bagaimana

orang memproses pesan persuasif. Memberikan alternatif dan memperkaya kajian

penelitian dalam bidang komunikasi pemasaran terpadu dalam menciptakan brand

awareness melalui bauran promosi.

1.4.2. Praktis

Memberikan referensi bagi perencana, pelaksana kegiatan komunikasi

pemasaran terpadu dalam menggunakan bauran promosi iklan, promosi, dan

personal selling untuk meningkatkan brand awareness sehingga dapat

meningkatkan perilaku konsumen untuk mengambil keputusan pembelian.

1.4.3. Sosial

Sebagai bahan edukasi bagi masyarakat sebagai konsumen mengenai

strategi komunikasi pemasaran terpadu melalui bauran promosi yang telah

dilakukan oleh Unika Soegijapranata dalam rangka meningkatkan brand awareness

konsumen sehingga konsumen mempunyai keterlibatan yang lebih tinggi dalam

memutuskan PTS tempat melanjutkan studinya.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. State of The Art

Sebelum penelitian ini dilakukan, berikut beberapa penelitian terdahulu

yang mengkaji tentang promosi, brand awareness dan pengaruhnya terhadap

keputusan pembelian :
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Tabel 1.6. Penelitian Terdahulu (State of The Art)

No Peneliti Judul Studi

Tentang

Tujuan Teori Metodologi Hasil Research Gab

1 Samar
Fatima,
Samreen
Lodhi

Impact of
Advertisement on
Buying Behaviours of
the consumers: Study
of Cosmetic Industry
in Karachi City.”

Pengaruh iklan
terhadap
brand
awarenes dan
keputusan
pembelian
konsumen
(200
responden)

Melihat
pengaruh
iklan
terhadap
brand
awarenes,
perilaku
konsumen
dalam
melakukan
keputusan
pembelian

Advertising,
Consumer
Awareness,
Consumer
Perception,
Consumer
Buying
Behavior

Kuantitatif
dengan
kuesioner
dan analisis
data
menggunaka
n korelasi

Ada hubungan
antar iklan
dengan brand
awareness
konsumen
walaupun tidak
terlalu kuat.
Tidak ada
hubungan
antara iklan
dengan
consumer
perception.Bra
nd awarenes
oleh konsumen
menyebabkan
kenaikan
terhadap
keputusan
pembelian
konsumen.

Variabel X= Advertising
Variabel Z1= Consu-
mer brand awareness
Variabel Z2=Consumer
Perception

Variabel Y= Consumer
Buying

Variabel X1= Iklan
Variabel X2=Promosi
Penjualan
Variabel X3=Personal
Selling
Variabel Z1=Brand
Awareness
Variabel Y=Keputusan
Melanjutkan Studi
Analisis menggunakan
Regresi linier berganda,
Utk mengetahui pengaruh
Variabel interverning gggunakan
menggunakan sobel test

2 Muhammad
Ehsan Malik,
Muhammad

Importance of Brand
Awareness and Brand
Loyality in Assessing

Pengaruh
brand
awareness dan

Mengidenti
fikasi
pengaruh

Brand
Awareness,
Brand

Kuantitatif
dengan
kuesioner

Brand
awareness dan
brand loyality

Variabel X1= Brand
Awareness
Variabel X2= Brand
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No Peneliti Judul Studi

Tentang

Tujuan Teori Metodologi Hasil Research Gab

Mudasar
Ghafoor,
Hafiz Kashif
Iqbal

Purchase Intention of
Consumer

brand loyalty
terhadap niat
pembelian
(220
responden)

brand
awarenes,
brand
loyality
terhadap
niat
pembelian
konsumen

Loyality,
Purchase
Intention

dan analisis
data
menggunaka
n regeresi

mempunyai
hubungan yang
positif terhadap
niat pembelian
konsumen.

Loyality
Variabel Y= Purchase
Intention

3 Oningbinde
Isaac
Oladepo,
Odunlami
Samuel
Abimbola

The Influence of
Brand Image and
Promotional Mix on
Consumer Buying
Decision – A Study of
Beverage Consumers
in Lagos State,
Nigeria

Pengaruh
brand image
dan bauran
promosi
(iklan,
promosi
penjualan,
personal
selling)
terhadap
keputusan
pembelian
konsumen
(384
responden)

Mengevalu
asi
pengaruh
dari brand
image dan
bauran
promosi
terhadap
keputusan
pembelian
konsumen

Brand
Image,
Promotio
nal Mix,
Buying
Decision

Kuantitatif
dengan
kuesioner
dan analisis
data
menggunaka
n korelasi
product
moment

Brand image,
iklan, promosi
penjualan,
personal
selling
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian

Variabel X1= Brand
Image
Variabel X2= Iklan
Variabel X3= Promosi
Penjualan

Variabel X4= Personal
Selling
Variabel Y= Buying
Decision

4 Dian
Yudhiartika,
Jony
Oktavian
Haryanto

Pengaruh Personal
Selling, Display,
Promosi Penjualan
Terhadap Kesadaran
Merek dan Intensi
Membeli Pada Produk
Kecantikan Pond’s

Pengaruh
personal
selling,
promosi
penjualan
terhadap
kesadaran

Mengetahu
i pengaruh
personal
selling,
promosi
penjualan
terhadap

Bauran
Promosi,
Intensi
Pembelian

Kuantitatif
dengan
kuesioner
dan analisis
data
menggunaka

Promosi
penjualan
memberi efek
positif pada
kesadaran
merek.
Personal

Bauran promosi
Ditambahkan variabel
Iklan.
Menggunakan teori
Persuasi, ELM,
Teori Respon Kognitif
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No Peneliti Judul Studi

Tentang

Tujuan Teori Metodologi Hasil Research Gab

merek dan
intensi
membeli pada
produk
kecantikan
Pond’s (200
responden)

kesadaran
merek dan
intensi
pembelian

n regeresi
berganda

selling, brand
awareness, dan
promosi
penjualan
memberi efek
positif pada
keinginan
membeli
produk.
Personal
selling dan
tampilan tidak
berpengaruh
terhadap
kesadaran
merek.

Analisis data ditambah
menggunakan sobel tes

5. Ali
Mulyawan,
Komarudin

Pelaksanaan Bauran
Promosi Pada STMIK
Mardira Indonesia,
Bandung

Pelaksanaan
bauran
promosi oleh
STMIK
Mardira
Indonesia,
Bandung (31
responden)

Mengetahu
i bauran
promosi
yang telah
dilakukan
meliputi:
advertising
,personal
selling,
sales
promotion,
public
relation

Manajemen
Pemasaran,
Bauran
Promosi

Analisis
deskriptif
kualitatif

Pelaksanaan
bauran promosi
sudah berjalan
dengan
memadai akan
tetapi perlu
untuk
meningkatkan
pada aspek
public relation
dan aspek
personal
selling.

Menggunakan analisis
data kuantitatif.
Ditambahkan variabel
brand awareness dan
keputusan pembelian
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No Peneliti Judul Studi

Tentang

Tujuan Teori Metodologi Hasil Research Gab

dan direct
marketing
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1.5.2. Keputusan Pembelian (Keputusan Melanjutkan Studi)

Keputusan pembelian adalah proses merumuskan berbagai alternatif

tindakan guna menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif tertentu untuk

melakukan pembelian (Engel, James F., 1995: 31). Purchase intention, adalah

kecenderungan untuk membeli produk dengan merek tertentu. Dorongan ini

dipengaruhi oleh adanya kecocokan dengan atribut atau karakteristik merek tertentu

dengan keputusan pembelian (Belch, GE., Belch, 2001: 272).

Pendapat Griffin tentang keputusan pembelian adalah didasarkan pada

motif rasional, motif emosional atau bahkan keduanya. Motif rasional melibatkan

evaluasi logis dari atribut produk seperti kualitas biaya dan kegunaan. Motif

emosional melibatkan faktor non obyektif dan termasuk sosialisasi, imitasi lainnya

dan estetika (Griffin, Ricky W., Ronald, 2008: 283).

Keputusan pembelian, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan

sebagai suatu motif yang muncul dari dalam diri seseorang  untuk melakukan proses

pembelian terhadap suatu produk barang ataupun jasa yang digunakan atau

dikonsumsi untuk pribadi. Konsumen akan melalui beberapa tahapan - tahapan dari

yang awalnya tidak menyadari akan suatu produk barang atau jasa hingga pada

akhirnya konsumen tersebut memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa.

Gambar Proses Pembelian Konsumen

Sumber: (K. Kotler, 2009: 185)

Pengenalan
masalah

Pencarian
informasi

Evaluasi
alternatif

Keputusan
pembelian

Perilaku purna
pembelian
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1. Pengenalan Masalah

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari adanya

masalah atau desakan kebutuhan dari pembeli. Kebutuhan disebabkan

adanya rangsangan internal ataupun eksternal. Pengalaman sebelumnya

yang dimiliki pembeli untuk mengatasi kebutuhan dan memotivasi ke arah

produk yang diketahuinya akan memuaskan dorongan ini.

Pemasar harus mengidentifikasi keadaaan yang memicu kebutuhan

tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen,

kemudian mengembangkan strategi pemasaran yang memicu minat

konsumen. Terutama untuk pembelian fleksibel seperti barang – barang

mewah, paket liburan dan pilihan liburan, pemasar harus meningkatkan

motivasi konsumen sehingga pembelian potensial mendapat pertimbangan

serius.

2. Pencarian Informasi

Adanya dorongan kebutuhan akan membuat seorang konsumen mencari

informasi lebih lanjut. Pencarian infromasi oleh konsumen ada 2 jenis

berdasarkan tingkatannya, yaitu: pencarian informasi yang sedang – sedang

saja setelah perhatian meningkat, pencarian informasi secara aktif yang

dilakukan dengan mencari informasi dari segala sumber (Simamora, 2000:

16).

3. Evaluasi Alternatif

Keputusan akhir yang dibuat oleh konsumen tentang pilihan merek diproses

melalui informasi yang diterima. Konsumen memiliki kebutuhan,
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selanjutnya konsumen mencari manfaat tertentu dan melihat pada atribut

produk. Konsumen akan memberikan bobot berbeda dari setiap atribut.

Konsumen dianggap mempunyai fungsi utilitas yaitu bagaimana konsumen

mengharapkan kepuasan produk bervariasi menurut tingkat alternatif tiap

ciri yang pada akhirnya konsumen akan ke arah alternatif merek melalui

prosedur tertentu. Saat alternatif – alternatif dibandingkan berdasarkan

sebuah standar, penilaian akan dibentuk dan diubah sehubungan sejauh

mana berbagai pilihan dimiliki. Tahap akhirnya, akan ada perubahan yang

sesuai dalam kepercayaan, sikap terhadap tindakan pembelian, dan niat.

4. Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian (purchase decision) untuk membeli sebuah merek

dibuat sebagai hasil evaluasi tahap akhir. Pembelian dapat terjadi setelah

adanya pembuatan keputusan.

5. Perilaku Purna Pembelian

Kepuasan atau ketidakpuasan terhadap pembelian merupakan kunci dari

tahap ini. Saat harapan konsumen bertemu dengan produk atau jasa, maka

konsumen akan melanjutkan dan mengevaluasi produk atau jasa. Konsumen

akan membandingkan harapannya dengan kinerja nyata saat menggunakan

produk atau jasa.

Ada enam keputusan yang dilakukan oleh pembeli, yaitu (Kotler, Philip ., Keller,

2012: 184):

1. Pilihan Produk

Keputusan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya
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untuk tujuan yang lain merupakan keputusan yang dapat diambil konsumen.

Dalam hai ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang –

orang yang berminat membeli sebuah produk serta alternatif yang mereka

pertimbangkan.

2. Pilihan Merek

Keputusan tentang merek mana yang akan dibeli harus harus diambil oleh

konsumen. Terdapat perbedaan - perbedaan tersendiri yang dimiliki oleh

setiap merek, perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih

sebuah merek.

3. Pilihan Penyalur

Keputusan dari konsumen dalam memilih penyalur yang akan dipilih

ditentukan oleh konsumen karena faktor lokasi yang dekat, harga yang

murah, kelengkapan, kenyamanan dan lain sebagainya.

4. Waktu Pembelian

Pemilihan waktu pembelian yang diputuskan oleh konsumen berbeda – beda

misalnya: ada yang membeli setiap hari, satu minggu sekali, dua minggu

sekali, tiga minggu sekali atau sebulan sekali.

5. Jumlah Pembelian

Konsumen dapat mengambil keputusan mengenai berapa banyak yang akan

dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari

satu. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk

sesuai dengan keinginan yang berbeda - beda dari pembeli.



24

6. Metode Pembayaran

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang metode pembayaran yang

akan dilakukan dalam pengambilan keputusan konsumen menggunakan

produk atau jasa. Saat ini, keputusan pembelian dipengaruhi oleh tidak

hanya aspek budaya, lingkungan dan keluarga. Keputusan pembelian juga

dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan dalam transaksi pembelian.

Penelitian ini hanya akan menggunakan 2 indikator dalam keputusan

pembelian yang dilakukan oleh pembeli yaitu: pilihan produk/jasa dan pilihan

merek karena untuk lebih melihat pengaruhnya kepada brand awareness. Indikator

lainnya seperti waktu pembelian tidak dipakai karena calon mahasiswa hanya

melakukan satu kali pemilihan waktu, jumlah pembelian hanya pada 1 program

studi yang mereka her registrasi, metode pembayaran dilakukan di bank yang

ditunjuk baik tunai maupun transfer.

1.5.3. Bauran Promosi

Promosi diperlukan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk meyakinkan

konsumen terhadap jasa yang ditawarkan, promosi juga sangat menentukan sukses

tidaknya PTS menghadapi persaingan pasar dalam mempengaruhi calon mahasiswa

baru untuk melanjutkan studi di PTS tertentu. Promosi yang dilakukan PTS banyak

sekali bentuknya, maka dari itu terdapat konsep tentang bauran promosi (Promotion

Mix).
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Bauran promosi merupakan alat komunikasi yang terdiri dari kombinasi

berbagai alat promosi yang digunakan oleh organisasi bisnis. Alat promosi yang

satu dengan lainnya saling mendukung dan melengkapi. Cravens dan Piercy

menyatakan bahwa strategi promosi mengintegrasikan inisiatif komunikasi

perusahaan melalui kombinasi periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan,

pemasaran melalui internet/pemasaran interaktif, pemasaran langsung dan

hubungan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pembeli dan pihak lainnya yang

mempengaruhi keputusan pembelian (Somad, Rismi., Donni, 2014: 239).

Kotler dan Amstrong menyatakan bahwa bauran promosi adalah bauran

spesifik dari iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat

yang digunakan oleh perusahaan. Sementara Lamb Hair McDaniel menyatakan

bahwa bauran promosi merupakan kombinasi dari alat – alat promosi yaitu iklan,

hubungan  masyarakat, penjualan pribadi, dan promosi penjualan yang digunakan

untuk menjangkau pasar sasaran dan memenuhi seluruh tujuan perusahaan atau

organisasi (Somad, Rismi., Donni, 2014: 239).

Bauran promosi (Promotion Mix) adalah kombinasi strategi yang paling baik

dari variabel-variabel periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan

masyarakat, dan alat promosi yang lain yang digunakan oleh perusahaan untuk

mencapai tujuan program penjualan, menurut Stanton yang dikutip Swastha

(Swastha, 2009).

Bauran promosi dapat disimpulkan sebagai seperangkat alat yang saling

melengkapi dan mendukung, digunakan untuk kegiatan promosi organisasi bisnis.

Alat promosi yang biasa digunakan adalah iklan, hubungan masyarakat, penjualan
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pribadi, dan promosi penjualan. Konsep bauran promosi biasanya dilakukan

perusahaan agar tercipta keputusan pembelian pada konsumen terhadap produk,

jasa yang ditawarkan perusahaan. Promosi yang telah dilakukan perusahaan dapat

membuat konsumen mengetahui informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan.

PTS melakukan promosi supaya konsumen mengetahui jasa yang ditawarkan berupa

pilihan program studi, kualitas akademik, sarana prasarana kampus, prestasi yang telah

dicapai, jumlah kerjasama yang telah dilakukan oleh PTS dan selanjutnya konsumen

akan menentukan keputusan apakah melanjutkan untuk membeli atau tidak, yang

berarti memutuskan untuk memilih atau tidak memilih melanjutkan studi di PTS

tersebut.

Tujuan utama promosi adalah meningkatkan penjualan, sedangkan tujuan

spesifiknya menurut Griffin dan Ebert (Somad, Rismi., Donni, 2014: 238-239)

adalah untuk:

1. Mengkomunikasikan Informasi (Communicate Information).

Konsumen tidak akan membeli produk kecuali mereka mengenal produk

tersebut. Informasi dapat memberikan saran kepada konsumen bahwa produk

tersebut ada, atau informasi juga dapat memberikan pemahaman tentang corak

produk. Informasi kepada konsumen dapat dikomunikasikan melalui tulisan

(majalah dan surat kabar), lisan (orang atau telepon), atau secara visual (televisi

atau billboard). Komunikasi produk organisasi bisnis menjadi sangat penting

saat ini, sehingga pemasar berusaha untuk mengkomunikasikan produk

organisasi bisnis dimanapun konsumen berada.



27

2. Posisioning Produk (Position Product).

Posisioning merupakan proses menetapkan identitas citra produk yang mudah

dipahami dalam benak konsumen. Posisioning produk akan sulit dilakukan jika

organisasi bisnis mencoba memasuki pasar pelanggan secara keseluruhan,

sehingga pendekatan segmen pasar yang spesifik dipandang lebih tepat untuk

dilakukan.

3. Nilai Tambah (Add Value).

Bauran promosi dirancang untuk mengkomunikasikan produk agar memiliki

keuntungan nilai tambah. Promosi juga merupakan pemimpin dalam

menetapkan nilai produk yang dirasakan bagi konsumen.

4. Mengkontol Volume Penjualan (Control Sales Volume).

Promosi dengan periode yang lambat akan mengkontrol organisasi bisnis agar

mampu menjaga sistem produksi dan distribusi supaya mampu berjalan dengan

baik, dimana volume penjualan akan stabil sepanjang tahun.

1.5.3.1. Iklan

Iklan yang dilakukan baik di media cetak maupun elektronik dipergunakan

untuk memperkenalkan produk baru atau sebagai reminding product. Periklanan

(advertising) adalah setiap bentuk presentasi yang dikemukan secara tidak langsung

(tanpa personil) dan promosi ide, barang, atau jasa yang dilakukan oleh sponsor

tertentu. Sarana periklanan meliputi cetakan, penyiaran radio dan TV, papan iklan,

dan bentuk sarana lain (Machfoedz, 2010: 2). Unika Soegijapranata menggunakan

media cetak surat kabar dan majalah lokal seperti: Suara Merdeka, Tribun Jateng,

Kedaulatan Rakyat, Jateng Pos, Majalah Salam Damai, Majalah Utusan, Majalah
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Inspirasi untuk menginformasikan iklan penerimaan mahasiswa baru, kegiatan

promosi penjualan berupa keringanan Uang Pengembangan Pendidikan (UPP).

Media cetak surat kabar dan majalah nasional yang dipakai dalam promosi adalah

Kompas, Majalah Hidup.

Iklan adalah bentuk persuasif dari komunikasi pemasaran yang sengaja

direncanakan untuk merangsang respon positif dari target pasar yang ditentukan.

Pada konteks ini, iklan yang baik (iklan yang berdampak pada audiens) akan

mempengaruhi perilaku audiens, inilah fungsi utamanya iklan (Tuckwell, 2008: 4)

Iklan didefinisikan oleh Ralph S. Alexander (1965) sebagai “any paid from

of nonpersonal communication about an organization, product, service, or idea by

an identified sponsor” yang artinya setiap bentuk komunikasi non personal

mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor

tertentu (Morissan, 2010: 17).

Iklan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Fungsi pemasaran dan komunikasi mencakup metode untuk

mengkomunikasikan informasi kepada   konsumen.

- Fungsi ekonomis sebagai alat pesuasi yang meningkatkan

penganekaragaman produk dan menurunkan minat konsumen terhadap

alternatif pengganti. Fungsi sosial menginformasikan kepada khalayak

tentang produk baru dan produk yang disempurnakan dan menunjukkan

cara menggunakan inovasi pada suatu produk (Machfoedz, 2010:141).

Iklan  mempunyai beberapa sifat yang perlu diperhatikan seperti di bawah ini:

(P. Kotler, 2002: 643)
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- Presentasi umum: iklan bersifat umum, yaitu memberikan keabsahan pada

produk dan menyarankan tawaran yang terstandarisasi. Banyak orang yang

menerima pesan sama, pembeli mengetahui motif mereka untuk membeli

produk tersebut akan dimaklumi oleh umum.

- Tersebar luas: iklan adalah medium yang berdaya sebar luas,

memungkinkan penjual mengulang pesan berkali - kali. Iklan

memungkinkan pembeli menerima dan membandingkan pesan dari

berbagai pesaing. Iklan berskala besar oleh seorang penjual, sebuah

perusahaan menyiratkan hal yang positif tentang ukuran, kekuatan, dan

keberhasilan penjual, perusahaan.

- Ekspresi yang lebih kuat: iklan memberikan peluang untuk mendramatisasi

perusahaan dan produknya melalui penggunaan cetakan, suara, dan warna

yang penuh seni.

- Tidak bersifat pribadi: audiens tidak merasa wajib untuk memperhatikan

atau menanggapi. Iklan hanya mampu melakukan monolog, bukan dialog

dengan audiensnya.

Philip Kotler (2005: 250) menyatakan ada empat tahapan yang dilewati

pengiklan dalam melakukan strategi dalam pesan suatu iklan, yaitu:

1. Pengajuan/pelaksanaan pesan

Para pelaku iklan menciptakan pesan - pesan iklan yang dianggap efektif

dan sesuai dengan produk yang diiklankan pada khalayak sasaran melalui

berbagai cara dan metode efektif.
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2. Evaluasi dan pemilihan pesan

Para pembuat iklan melakukan penilaian pada naskah pesan iklan yang

dianggap paling sesuai digunakan dalam iklan yang akan ditampilkan.

3. Pelaksanaan pesan

Para pengiklan mengutarakan pesan iklan untuk meraih perhatian dan

keinginan khalayak sasaran. Pembuat iklan disarankan mempersiapkan

naskah iklannya kepada tujuan, dukungan dan tekanan yang diperlukan

dalam penyampaiannya.

4. Kajian tanggung jawab sosial

Pengiklan dan agen - agen iklannya harus memastikan iklan yang kreatif

yang diciptakan untuk disampaikan ke khalayak sasaran tidak melampaui

norma - norma sosial dan hukum, serta tidak menyakiti hati kelompok etnik,

minoritas, ras, atau kelompok kepentingan khusus.

Iklan sebagai bentuk komunikasi antara produsen dan prospek (calon

pelanggan atau pelanggan) dengan cara menyebarluaskan informasi produk tertentu

kepada prospek dengan tujuan utama dapat mengubah perilaku prospek, yaitu

perubahan untuk menghasilkan ketertarikan, kesadaran, pemahaman, penerimaan,

keyakinan, motivasi, pembelian produk.

Respon terhadap iklan yang diinginkan menyangkut sikap positif (possitive

attitude) terhadap produk, jasa maupun ide yang ditawarkan. Oleh karena itu, iklan

sebagai proses komunikasi pemasaran harus memiliki kekuatan persuasif, dan

kekuatan persuasif ini harus sesuai dengan kode etik periklanan (Hasan, 2009: 422).
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Sebuah iklan disebut efektif jika sukses menanamkan merek pada ingatan untuk

memuaskan kebutuhan yang sesuai dan memberikan motivasi positif untuk

selanjutnya membeli, menggunakannya lagi saat kebutuhan tersebut terjadi (Percy,

2008:82).

Klasifikasi media periklanan dibagi dalam dua kategori, Procter dan

Gambler pertama kali mengemukakannya (Kasali, 1992:23), tujuan untuk

memisahkan aneka ragam iklan yang ada :

1. Above the line, media lini atas yaitu iklan yang termuat di media cetak,

media elektronik serta media luar ruang maupun media internet.

2. Below the line, media lini bawah yaitu keseluruhan media periklanan yang

ada selain media di atas, contoh: direct email (internet), pameran, kalender,

agenda, iklan banner di website.

Advertising memiliki beberapa tipe utama seperti di bawah ini (Percy,

2008:83-84):

a. Consumer-Oriented Brand Advertising (COBA)

COBA merupakan yang orang kebanyakan pikirkan saat berpikir tentang

iklan, memfokuskan pada merek. Berusaha membuat konsumen agar lebih sadar

merek, membentuk sikap positif konsumen, mengubah pikiran konsumen terhadap

merek. Fokus iklan terarah pada individu konsumen, iklan disampaikan lewat

berbagai media yang mempertimbangkan tanggapan positif dari merek.

Media massa seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, dan lain

sebagainya sebagai tempat untuk COBA, supaya menciptkan awareness yang baik
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pada merek.  Televisi dianggap sebagai pilihan paling tepat untuk menciptakan

awareness yang baik, karena televisi mempunyai sifat mempertahankan perhatian

sehingga televisi merupakan medium paling kuat untuk membentuk sikap terhadap

brand. Iklan cetak adalah yang terbaik pada saat informasi yang diberikan detail.

b. Retail Advertising

Iklan ritel melibatkan dua merek yaitu toko itu sendiri dan produk, atau jasa

yang ditawarkan dan menggunakan media lokal sesuai geografis. Iklan ritel pada

penelitian ini adalah iklan penerimaan mahasiswa baru yang disampaikan ke

sekolah - sekolah kerjasama Unika Soegijapranata, juga iklan yang termuat pada

buku kenangan sekolah. Iklan ritel untuk meningkatkan kesadaran merek,

terciptanya sikap positif atas brand. Produk, jasa yang diiklankan juga untuk

mendukung COBA. Iklan ritel pada dasarnya memaksa kesadaran merek dan

mengingatkan pada konsumen pada saat mereka akan memenuhi kebutuhannya.

c. Corporate Image Advertising

Iklan untuk mempromosikan perusahaan itu sendiri, guna meningkatkan arti

penting dan positif perusahaan serta menciptkan sikap yang menguntungkan

perusahaan diantara kelompok sasaran tertentu. Empat kasus yang teridentifikasi

mengikuti strategi merek yang menginformasikan keputusan untuk menggunakan

iklan citra perusahaan adalah:

1. Ketika nama perusahaan tidak jelas pada produk atau jasa yang ditawarkan.

2. Ketika nama perusahaan digunakan dengan beberapa merek tetapi tidak

yang lain seperti “Crunch dan pencicip” Choice Nestle’s (yang merupakan

merek dari Nestle).
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3. Saat perusahaan selalu menggunakan korporasi nama beserta nama merek.

4. Ketika nama perusahaan adalah nama merek.

Saat nama perusahaan benar - benar tepisah dari merek maka penting untuk citra

perusahaan dimasukkan dalam program IMC sebagai cara untuk membangun

awareness positif perusahaan. Perusahaan yang sudah memiliki ekuitas merek yang

kuat di benak konsumen, maka iklan citra perusahaan yang mengikat perusahaan

dengan merek bisa menjadi taktik yang berguna.

d. Business to Business (B2B) Advertising

Iklan B2B berusaha membangun kesadaran dan sikap merek yang positif

tidak hanya pada pelanggan saja. Brosur, poster, dapat juga menggunakan internet

pada homepage website dari perusahaan dapat disisipi pesan yang ingin

disampaikan.

Beragam fungsi komunikasi yang penting untuk perusahaan dilaksanakan

oleh iklan, antara lain:

a. Informing, memberi informasi untuk menyadarkan konsumen akan

merek - merek baru, mendidik mengenai fitur dan manfaat merek,

memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif.

b. Persuading, iklan disebut efektif jika mampu membujuk pelanggan agar

mencoba produk, jasa yang diiklankan.

c. Reminding, iklan mempunyai fungsi mengingatkan agar merek

perusahaan dijaga kesegarannya pada ingatan konsumen.

d. Adding Value, ada nilai tambah pada iklan dengan mempengaruhi

persepsi konsumen,
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Brand awareness konsumen, pengetahuan tentang produk atau jasa,

pengharapan konsumen, sikap-sikapnya dan berakhir pada perilaku konsumen

dapat dipengaruhi oleh periklanan. Para produsen akan berusaha membuat merek

mereka sebaik mungkin sehingga merek mereka menjadi top of mind dibenak

konsumen yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan

pembelian.

1.5.3.2. Promosi Penjualan

Promosi penjualan adalah sebuah motivasi jangka pendek untuk mendorong

pembelian atau penjualan suatu produk dan jasa. Promosi penjualan premi, diskon,

kupon dan demontrasi. (Machfoedz, 2010: 2). Promosi penjualan meliputi berbagai

sarana promosi yang didesain untuk memotivasi respon pasar lebih awal

(Machfoedz, 2010: 84).

Promosi penjualan adalah suatu aktivitas dan/atau materi yang dalam

aplikasinya menggunakan teknik, di bawah pengendalian penjual atau produsen,

yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk

yang ditawarkan oleh penjual/produsen, baik secara langsung maupun melalui

pihak yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Promosi penjualan

dilakukan untuk menawarkan nilai tambah kepada konsumen, seperti stimulus

untuk memotivasi penjualan dengan cepat. Promosi digunakan sebagai sarana

percepatan penjualan. Percepatan mencerminkan perpendekan waktu untuk

menyelesaikan transaksi dalam waktu yang telah ditetapkan, agar dapat terpenuhi

dengan cepat dibandingkan tanpa penyelenggaraan promosi (Fill, 1999: 360) .
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Alat promosi penjualan berupa kupon, kontes, harga premi yang sangat

beragam, kesemuanya memberikan tiga manfaat yang berbeda (P. Kotler, 2002:

644), yaitu:

- Komunikasi: promosi penjualan menarik perhatian dan biasanya

memberikan informasi yang dapat mengarahkan konsumen ke produk

bersangkutan.

- Insentif: promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan,

dorongan, atau kontribusi yang memberi nilai bagi konsumen.

- Ajakan: promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi

pembelian sekarang.

Perusahaan menggunakan alat - alat promosi penjualan untuk menciptakan

tanggapan yang lebih kuat dan lebih cepat. Promosi penjualan dapat digunakan

untuk mendapatkan akibat jangka pendek seperti mendramatisir tawaran produk

dan mendorong penjualan yang lentur.

1.5.3.3. Penjualan Personal / Personal Selling

Penjualan personal adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual

dan calon konsumen untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon konsumen

dan membentuk pemahaman konsumen terhadap produk sehingga mereka

kemudian akan mencoba dan membelinya. Nickels menyatakan bahwa penjualan

personal adalah interaksi antar individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk

menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran

yang saling menguntungkan dengan pihak lain (Somad, Rismi., Donni, 2014: 251).
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Penjualan personal merupakan usaha dari organisasi yang mampu

mempengaruhi perilaku target audiens. Kotler menyampaikan bahwa personal

selling merupakan interaksi face to face dengan satu atau lebih prospektif konsumen

untuk tujuan utama memperoleh pesanan. Personal selling is personal presentation

by the firms sales force for the purposes of making sales and building customer

relationship (Kotler, Philip., Gary, 2012: 408)

Menurut Kotler, dalam personal selling memiliki beberapa tahapan yaitu

(Kotler, Philip., Gary, 2012: 272):

a. Mencari Calon Pelanggan

Melakukan proses mengidentifikasi dan mengkualifikasi calon konsumen adalah

merupakan tahap pertama dalam penjualan. Organisasi mencari dan melakukan

kualifikasi petunjuk untuk tenaga penjualan, maka mereka bisa menggunakan

waktu mereka yang singkat untuk melakukan penjualan dengan sangat baik.

b. Pendekatan

Tenaga penjualan harus belajar banyak tentang calon konsumen mengenai apa

yang mereka perlukan, siapa yang terlibat dalam memutuskan pembelian,

karakteristik pribadi konsumen. Tenaga penjualan harus bisa

mengkualifikasikan calon konsumen, mencari dan mengumpulkan informasi,

selain itu tenaga penjualan juga memilih pendekan kontak yang terbaik untuk

mendekati calon konsumen.
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c. Presentasi dan Demonstrasi

Tenaga penjualan menyampaikan “kisah” produk kepada konsumen, memakai

pendekatan fitur, keunggulan - keunggulannya (advantages), manfaat (benefit),

dan nilai (value).

d. Mengatasi Keberatan

Konsumen seringkali menyampaikan keberatan, resistensi psikologi yang

termasuk di dalamnya adalah resistensi terhadap interferensi, preferensi pada

sumber pasokan atau merek yang sedang dipakai, apatis tidak berkenan

melepaskan sesuatu, hubungan yang kurang bahkan tidak menyenangkan yang

diciptakan oleh tenaga penjualan. Resistensi logis bisa berupa keberatan

terhadap harga, fasilitas, karakteristik produk atau organisasi.

e. Penutupan.

Pembeli melakukan tindakan penutupan yang berupa tindakan fisik, pernyataan,

komentar bahkan pertanyaan. Tenaga penjualan dapat menanyakan perihal

pesananan, kesan, menyampaikan kembali poin - poin penting yang menjadi

tekanan, memberikan saran atau masukan kepada pembeli, menyampaikan

perihal keraguan dari konsumen jika tidak memutuskan pembelian saat ini.

f. Tindak Lanjut dan Pemeliharaan

Guna memastikan kepuasaan konsumen dan supaya terulang kerjasamanya

berupa pembelian ulang, maka diperlukan tindak lanjut dan pemeliharaan.

Tenaga penjual wajib untuk menjadikan satu semua data yang diperlukan bagi

konsumen pada saat menutup penjualan.
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Penjualan personal merupakan alat yang efektif yang dapat dipakai untuk

mempengaruhi konsumen di dalam mengambil keputusan terutama untuk

membangun keyakinan terhadap suatu produk, sehingga konsumen dapat

dipengaruhi tindakannya. Penjualan personal memiliki tiga ciri khusus (P. Kotler,

2002: 644):

- Konfrontasi personal: penjualan personal mencakup hubungan yang hidup,

langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. Masing - masing pihak

dapat mengobservasi reaksi dari pihak lain dengan lebih dekat.

- Mempererat: penjualan personal memungkinkan timbulnya berbagai jenis

hubungan mulai dari hubungan penjualan sampai hubungan persahabatan

- Tanggapan: Penjualan personal membuat pembeli merasa berkewajiban

untuk mendengarkan pembicaraan wiraniaga.

Penjualan personal lebih banyak digunakan dalam penjualan produk yang

rumit, mahal, dan beresiko serta di pasar dengan jumlah penjual besar yang sedikit

(yaitu pasar bisnis). Jasa pendidikan dapat dikategorikan sebagai penjualan yang

rumit, mengingat keputusan melanjutkan studi di salah satu PTS harus

dipertimbangkan oleh calon mahasiswa, juga orang tua calon mahasiswa untuk

pendidikan yang akan calon mahasiswa tempuh selama kurang lebih 4 tahun dan

sebagai bekal calon mahasiswa dalam melanjutkan masa depan mereka.
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1.5.4. Brand Awareness

Kesadaran merek (brand awareness) diartikan sebagai kesanggupan calon

pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek yang merupakan

bagian dari kategori produk tertentu (Rangkuti, 2002: 39).

Tingkatan kesadaran merek ditampilkan pada piramida seperti pada halaman

berikutnya:

Gambar Brand Awareness

Sumber: Rangkuti 2002: 39

Pesan yang disampaikan pada iklan, promosi penjualan dan kegiatan

personal selling dimaksudkan untuk bisa menghidupkan pikiran konsumen

terhadap merek. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran

untuk merek yang berada diantara target audiens dan dengan membangun sikap

positif terhadap merek. Semua komunikasi pemasaran yang dilakukan harus

membantu untuk membangun brand awareness dan berkontribusi terhadap

perasaan positif untuk merek (Percy, 2008: 82).

Perusahaan dalam hal ini Unika Soegijapranata telah melakukan kegiatan

bauran promosi berupa iklan, promosi penjualan dan personal selling dengan

harapan dan tujuan agar konsumen menjadi sadar akan merek Unika Soegijapranata

dan merek tersebut bisa tertanam kuat dalam benak konsumen, hingga akhirnya

Top of Mind

Brand Recall

Brand Recognition

Unware of Brand
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konsumen bisa berperilaku seperti yang Unika Soegijapranata harapkan yaitu

melakukan keputusan untuk memilih Unika Soegijapranata sebagai tempat untuk

melanjutkan studi setelah lulus SMA/sederajat.

Kesadaran merek akan tercipta setelah adanya terpaan dari kegiatan promosi

berupa iklan, promosi penjualan dan personal selling, karena adanya brand

awareness yang baik yang tertanam, maka Unika Soegijapranata mempunyai

harapan konsumen dapat memiliki perasaan, sifat merek yang positif sehingga

memiliki keputusan untuk melanjutkan studi ke Unika Soegijapranata.

Konsumen biasanya menjadi lebih waspada terhadap merek yang ada dalam

benak mereka, dan pada umumnya mereka cenderung untuk mengabaikan promosi

dari produk, jasa lain yang sejenis atau kompetitor saat konsumen memiliki

kesadaran akan suatu merek tertentu. Awareness inilah yang akan mempengaruhi

tindakan konsumen dalam mengambil keputusannya pada saat memilih dan

akhirnya konsumen melakukan tindakan pembelian terhadap produk, jasa yang

dipromosikan.

1.5.5. Teori

1.5.5.1. Persuasion Theory

Persuasi merupakan sebuah proses dengan menggunakan pesan untuk

mempengaruhi orang lain dalam hal ini adalah konsumen. Dalam pesan persuasif

berisi tentang penilaian kita mengenai hal yang baik dan buruk, hal yang baik dapat

disebut sebagai pendidikan dan hal yang buruk disebut sebagai propaganda.

Persuasi di dalam komunikasi melibatkan komunikator, pesan, bagaimana

pesan disampaikan dan siapa yang mejadi audiens penerima pesan. Gordon
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menemukan konsep tentang persuasi pada tahun 1930 - 1940an, kemudian Carl

Hovland mengembangkan persuasi pada pengaruh perubahan sikap. Persuasi

dilakukan untuk mendapat respon dalam mencapai kesimpulan partikuler

(Littlejohn, Stephen W., Foss, 2009). Dalam bidang pemasaran, persuasi sebagai

hal yang penting, dalam persuasi komunikasi ada empat hal yang mempengaruhi

persuasi, yaitu:

- Komunikator

Komunikator yang kredibel adalah seseorang yang dianggap oleh audiens

sebagai ahli, terpercaya pada bidangnya (Myers, 1975: 285). Komunikator

yang kredibel adalah orang yang berbicara tanpa keraguan, berbicara cepat

dan melihat langsung ke mata pendengar. Komunikator yang atraktif adalah

seseorang yang mempunyai kemiripan dengan audiensnya, ini biasanya akan

lebih efektif karena pada saat seorang komunikator tidak menarik mencoba

untuk menyuruh auidensnya melakukan hal yang bertentangan dengan

kenyaman mereka maka audiens akan meningkatkan opini mereka sebagai

bentuk dari komplain mereka (Myers, 1975: 293).

- Pesan

Pada pesan, faktor emosi memegang peran, bagaimana kondisi pada saat

pesan disampaikan. Pesan yang membangkitkan ketakutan, efektif jika pesan

itu tepat dan masuk dalam ingatan audiens, misal: pada saat orang kesepian

dan depresi maka pesan emosional lebih tepat untuk dapat menyentuh hati

dan perasaannya.
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- Channel

Penyampaian pesan bisa melalui media yang besar perannya dalam

menyampaikan pesan kepada auidens, pendekatan personal digunakan untuk

dapat menyampaikan pesan lebih mendalam (Myers, 1975: 285).

- Audiens

Orang yang akan menjadi penerima pesan, apa yang akan dipikirkan oleh

mereka mengenai pesan yang mereka terima, pengaruh pesan terhadap

perilaku mereka.

Tujuan dari persuasif dapat tercapai atau tidak tergantung dari keseimbangan

antara respon kognitif dan respon emosional dari penerima pesan. Terdapat dua

bentuk respon kognitif yaitu argumen pendukung dan argumen penolak (Shimp,

2000: 237). Respon tersebut sebagai pemikiran yang dimunculkan secara spontan

sebagai akibat dari respon iklan, promosi dan usaha persuasif lainnya terhadap

konsumen. Argumen pendukung akan dilakukan audiens saat mereka menyetujui

argumen pesan pada bauran promosi Unika Soegijapranata yang diterima audiens.

Argumen penolak akan muncul saat audiens menolak pesan. Teori persuasi dalam

penelitian ini dikaitkan dengan teori Elaboration Likelihood Model (ELM).

1.5.5.2. Teori Elaboration Likelihood Model

Elaboration Likelihood Model (ELM) pertama kalinya dikembangkan oleh

Richard E Petty dan John T. Cacioppo, pakar komunikasi persuasif dari Ohio State

University AS, pada tahun 1980. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa

orang dapat memproses pesan persuasif dengan cara yang berbeda. Audiens pada
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suatu situasi akan menilai sebuah pesan secara mendalam, hati-hati dan dengan

pemikiran yang kritis, namun pada situasi lain mereka menilai pesan sambil lalu

saja tanpa mempertimbangkan argumen yang mendasari isi pesan tersebut (Griffin,

2009). Kemungkinan untuk memahami pesan persuasif secara mendalam

bergantung pada cara seseorang memproses pesan. Pesan ini diterima dan

disalurkan melalui dua jalur yang berbeda yakni central route dan peripheral route.

Orang – orang memproses informasi melalui central route, pada saat mereka secara

aktif dan kritis memikirkan dan menimbang - nimbang isi pesan tersebut dengan

menganalisis dan membandingkannya dengan pengetahuan atau informasi yang

telah mereka miliki. Seseorang yang berpendidikan tinggi atau berstatus sebagai

pemuka pendapat (opinion leader) mempunyai kecenderungan menggunakan

central route dalam mengolah pesan - pesan persuasif. Sementara orang

berpendidikan rendah cenderung menggunakan jalur peripheral dimana faktor -

faktor di luar isi pesan atau non argumentasi lebih berpengaruh bagi yang

bersangkutan dalam menentukan tindakan. Jika seseorang secara sungguh -

sungguh mengolah pesan - pesan persuasif yang diterimanya dengan tidak semata

- mata berfokus pada isi pesan yang diterimanya melainkan lebih memperhatikan

daya tarik penyampai pesan, kemasan produk atau aspek peripheral lainnya maka

ia dipandang menggunakan jalur pinggiran (peripheral route).

Central Route Persuassion

Menurut Kotler dan Keller (Kotler, 2009: 245) pembentukan atau

perubahan sikap pada central route mencakup banyak pemikiran dan didasarkan
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pada pertimbangan rasional yang tekun tentang informasi produk yang paling

penting. Auidens menemukan pesan komunikasi yang relevan dan dirasa menarik

sehingga mereka secara seksama mendengarkan isi dari pesan yang disampaikan

dan secara aktif memikirkan serta mempertimbangkan pendapat dan reaksi kognitif

terhadap pendapat tersebut. Pada tahap ini, jika audiens memiliki counterarguments

dengan pesan yang disampaikan, maka akan mempengaruhi sikap mereka tehadap

produk jasa yang dikomunikasikan tersebut. Dalam central route, kepercayaan

secara hati - hati dibentuk dan dievaluasi, yang kemudian akan membentuk sikap

yang kuat untuk mengarahkan perilaku dalam memilih produk dan jasa yang

ditawarkan tersebut.

Menurut Petty dan Cacioppo dalam Dainton (Dainton, Marianne and Zelley,

2011: 127) untuk memahami khalayak yang akan menjadi target sebelum memilih

rute penyampaian pesan, namun selain itu memahami target khalayak tersebut juga

penting dalam menyusun/membentuk elaborasi argumen yang akan disampaikan.

Ada 3 tipe argumen dalam ELM:

1. Strong arguments

Argumen yang menciptakan respon kognisi positif di dalam pikiran

penerima pesan juga secara positif mempengaruhi keyakinan mereka

dengan pandangan - pandangan dari pemberi argumen atau orang yang

mengajak. Argumen yang kuat dapat menanamkan kepada khalayak

dalam melawan penolakan dan kebanyakan mengubah perilaku jangka

panjang menuju perilaku yang dapat diprediksi.
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2. Neutral arguments

Argumen yang menghasilkan respon kognisi yang tidak

berkomitmen/berpihak/memilih dari penerima pesan atau orang yang

diajak, dengan kata lain, tidak ada perubahan perilaku yang terjadi dan

akibatnya penerima pesan mungkin menjadi beralih ke jalur pinggiran

atau jalan pintas.

3. Weak arguments

Argumen yang menghasilkan respon kognisi negatif terhadap

pesan persuasif. Respon negatif ini akan tidak hanya mencegah

perubahan perilaku tapi mungkin menimbulkan efek

bumerang/membalikkan, kemudian memperkuat perlawanan

pandangan.

Peripheral Route Persuassion

Berbeda dengan central route, pada peripheral route audiens tidak

dipengaruhi oleh pesan yang disampaikan namun oleh faktor lain, seperti kemasan

produk, bagaimana cara pesan itu disampaikan dan lain sebagainya. Model

peripheral route (rute pinggir) di mana orang dipengaruhi oleh hal - hal seperti

pengulangan, juru bicara yang sangat kredibel, atau bahkan juga dengan

keuntungan (reward) yang nyata. Praktisi public relation sering menggunakan rute

ini dalam merancang pesan mereka.



46

Peripheral route ini memiliki beberapa tipe, Cialdini dalam buku Dainton

(Dainton, Marianne and Zelley, 2011: 128) mengidentifikasi 7 jalur umum sebagai

tanda penggunaan jalur ini:

1. Authority (kekuasaan)

Pemberi pesan menggunakan persepsi kekuasaan untuk meyakinkan

khalayak untuk menerima keyakinan atau pesan yang disampaikan.

2. Commitment (komitmen)

Komitmen digunakan untuk menekankan dedikasi seseorang kepada

sebuah produk, kelompok, partai politik dan sebagainya.

3. Contrast (kebalikan)

Komunikasi dapat menggunakan efek kontras atau makna kebalikan

dari pesan. Hal ini membutuhkan hal yang bisa digunakan sebagai

pembanding.

4. Liking (kesukaan)

Pesan kesukaan/kegemaran ditekankan pada orang, tempat atau

suatu objek.

5. Reciprocation (pembalasan)

Pesan yang disampaikan mencoba mempengaruhi khalayak dengan

menekankan pada sebuah hubungan take and give atau simbiosis

mutualisme. Resiprokasi biasa digunakan penjual dalam menarik pembeli.

6. Scarcity (kekurangan)

Pesan disampaikan dengan menekankan pada kekhawatiran orang

pada suatu kelengkapan atau kekurangan.
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7. Social proof (bukti sosial)

Pesan persuasi jalur ini terjadi pada tekanan rekan - rekan/teman -

teman sejawat di lingkungan sekitar.

1.5.5.3. Teori Respon Kognitif

Teori respon kognitif (cognitive response theory) adalah sebuah teori untuk

mengenali proses kognisi pada iklan, melalui tahap pengolahan informasi (kognisi),

perubahan sikap terhadap merek (afeksi), yang pada akhirnya menuju pada

keputusan pembelian (konasi) (Belch, GE., Belch, 2001: 160).

Proses kognitif bertujuan untuk menjelaskan bagaimana informasi eksternal

diberi pemaknaan menjadi sebuah pemikiran dan penilaian. Sebuah pemikiran

adalah sebagai hasil dari proses kognitif atau sebagai respons yang berasal dari

pengalaman masa lalu dan membentuk penolakan atau penerimaan dari pesan yang

diterima. Terpaan dari iklan, promosi penjualan dan personal selling dari Unika

Soegijapranata, terkait dengan informasi eksternal dan pengalaman dari konsumen

akan membentuk sikap positif dan negatif terhadap iklan, promosi penjualan dan

personal selling. Sikap konsumen yang positif atau negatif akan mempengaruhi

keputusan untuk kuliah di Unika Soegijapranata.

Para peneliti membedakan respons kognitif menjadi tiga bagian yaitu,

product/messages thought (pemikiran soal produk/pesan), pemikiran ini berasal

dari pesan iklan yang diterima oleh konsumen. Pesan iklan yang diterima konsumen

belum tentu sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan produsen (Unika

Soegijapranata). Source oriented thought (pemikiran soal sumber) respons kognitif
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dari sumber informasi atau produsen. Advertisement execution thought (pemikiran

soal iklan) konsep ini berkaitan dengan pemahaman yang dirasakan individu setelah

melihat iklan. Ketiga proses kognitif ini, terkadang melebur menjadi satu tidak

terpisahkan bahkan sering kali tidak terlihat hubungan ketiganya ini. (Belch, GE.,

Belch, 2001: 272).

Tiga tahap proses kognitif akan berkembang menjadi proses afeksi yaitu

Attitude toward the advertisement (sikap konsumen pada iklan), menggambarkan

kesukaan atau ketidaksukaan terhadap iklan. Sebuah iklan bisa dinilai efektif bila

iklan diterima atau disukai oleh konsumen. Attitude toward the brand (sikap

konsumen pada merek), menggambarkan sikap menerima atau menolak terhadap

merek. Sikap terhadap merek ini, terkait dengan unsur - unsur tangible dan

intangible yang disampaikan lewat iklan (Belch, GE., Belch, 2001: 272). Sikap

konsumen pada iklan, promosi penjualan dan personal selling yang dilakukan oleh

Unika Soegijapranata dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen akan

diteliti pada penelitian ini. Hal ini dilakukan karena ingin membuktikan bahwa

sikap konsumen pada Unika Soegijapranata adalah salah satu alasan kuat yang

mendasari pembelian. Reaksi dari proses afeksi konsumen terhadap iklan dapat

beralih menjadi kesukaan atau ketidaksukaan terhadap merek atau dalam beberapa

kasus, reaksi ini langsung mempengaruhi keputusan membeli (purchase intention).

Menurut Belch (Belch, GE., Belch, 2009) terdapat 3 kategori reaksi kognitif

konsumen yang muncul dari aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh

pemasar, yaitu:
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1. Product/Message Thoughts

Reaksi penerima pesan mengenai produk atau jasa dan atau pesan

yang disampaikan dalam aktivitas komunikasi tersebut. Dalam proses ini

ada 2 jenis reaksi yang dapat muncul yaitu: Counterarguments yang

merupakan reaksi penerima pesan yang bertolak belakang dengan pesan

yang disampaikan oleh pemasar. Support arguments merupakan reaksi

penerima pesan sama dengan pesan yang disampaikan oleh pemasar.

2. Source-Oriented Thoughts

Reaksi penerima pesan yang dipengaruhi oleh citra pihak yang

menjadi sumber informasi. Sebuah reaksi negatif akan muncul jika konsumen

tidak menyukai sang juru bicara yang mewakili produk atau jasa yang

dikomunikasikan, begitu pula sebaliknya.

3. Ad Execution Thoughts

Reaksi penerima pesan terhadap iklan itu sendiri. Dalam tahap ini

reaksi disebabkan oleh kesukaan atau ketidaksukaan penonton terhadap

faktor - faktor dalam eksekusi iklan, seperti: kualitas efek visual, warna,

suara dan lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku mereka terhadap iklan

dan merek.

Tiga jenis tipe reaksi kognitif akan memberikan pengaruh berupa

sikap positif dan negatif konsumen kepada iklan maupun merek. Sikap

konsumen atas iklan adalah kecenderungan untuk memberikan reaksi yang

baik atau tidak baik atas suatu iklan pada waktu tertentu. Pemasar harus

selalu melakukan aktivitas komunikasi secara terencana, terintegrasi dan
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berkelanjutan untuk mempertahankan sikap positif konsumen yang ada.

I.5.5.4. Integrated Marketing Communications (IMC)/Komunikasi Pemasaran

Terpadu

Saat ini sering kita dengar istilah komunikasi pemasaran terpadu (integrated

marketing communications/IMC). IMC didefinisikan sebagai proses dan

implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif kepada pelanggan

dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Tujuan IMC adalah mempengaruhi atau

memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak sasaran yang dimilikinya.

IMC menganggap seluruh sumber yang dapat menghubungkan pelanggan atau

calon pelanggan dengan produk atau jasa dari suatu merek atau perusahaan, adalah

jalur potensial untuk menyampaikan pesan di masa datang (Percy, 2008: 5).

Ciri - ciri Utama IMC, lima ciri yang melekat pada filosofi dan aplikasi dari

komunikasi pemasaran terpadu adalah:

a. Mempengaruhi Perilaku.

Tujuan IMC adalah untuk mempengaruhi khalayak sasarannya.

Komunikasi pemasaran harus melakukan lebih dari sekedar mempengaruhi

kesadaran merek atau “memperbaiki” perilaku konsumen terhadap merek.

Kesuksesan IMC membutuhkan usaha-usaha komunikasi yang diarahkan

kepada peningkatan beberapa bentuk respon dari perilaku konsumen, atau

dengan kata lain, tujuannya IMC adalah untuk menggerakkan orang untuk

bertindak, kita harus berhati-hati agar sasaran tidak salah

menginterpretasikan maksud kita.
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Kesuksesan program komunikasi pemasaran terpadu pada akhirnya

harus dinilai dengan memperhatikan apakah ia berhasil mempengaruhi

perilaku, namun akan menjadi tidak realistis jika mengharapkan suatu

tindakan akan muncul dari setiap usaha komunikasi. Konsumen pertama-

tama harus disadarkan dulu akan keberadaan merek tersebut serta

manfaatnya, sebelum mereka membeli sebuah merek baru, kemudian

dipengaruhi agar timbul sikap yang mendukung terhadap merek. Usaha

komunikasi yang diarahkan untuk menghasilkan tujuan-tujuan intermediate

atau pre-behavioral seperti itu dapat diharapkan. Namun pada akhirnya dan

diharapkan secepat mungkin untuk program komunikasi pemasaran yang

sukses harus dapat mencapai lebih dari sekedar membuat konsumen

menyukai merek tersebut, atau yang lebih buruk, hanya membuat mereka

familiar dengan eksistensi merek. Promosi penjualan dan iklan yang

langsung ditujukan kepada konsumen sangat ekstensif digunakan, karena

kedua aplikasi ini meraih hasil yang lebih cepat dibandingkan bentuk-

bentuk lain dari komunikasi pemasaran.

b. Berawal dari Pelanggan dan Calon Pelanggan.

Ciri IMC kedua adalah bahwa prosesnya diawali dari pelanggan atau

calon pelanggan, kemudian berbalik kepada komunikator merek untuk

menentukan metode yang paling tepat dan efektif dalam mengembangkan

program komunikasi persuasif. IMC menghindari pendekatan inside-out

(dari perusahaan kepada pelanggan) dalam mengidentifikasi bentuk

penghubung mereka dengan pelanggan, melainkan memulainya dari
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pelanggan (outside-in) untuk menentukan metode komunikasi yang paling

baik dalam melayani kebutuhan informasi pelanggan, serta memotivasi

mereka untuk membeli suatu merek. Pembahasan berikutnya adalah

mengenai pentingnya menggunakan bentuk kontak yang paling sesuai

dengan khalayak sasaran, sebuah konsistensi pada upaya yang berfokus

pada pelanggan.

c. Menggunakan seluruh bentuk “kontak”.

IMC menggunakan seluruh bentuk komunikasi dan seluruh

“kontak” yang menghubungkan merek atau perusahaan dengan pelanggan

mereka, sebagai jalur menyampai pesan yang potensial. Istilah “kontak”

dipakai untuk menerangkan segala jenis media penyampai pesan yang dapat

meraih pelanggan dan menyampaikan merek yang dikomunikasikan

melalui cara yang mendukung. Ciri utama dari elemen IMC ketiga ini

adalah bahwa ia merefleksikan kesediaan menggunakan bentuk kontak

komunikasi apapun, asalkan merupakan yang terbaik dalam upaya

menjangkau khalayak, dan tidak menetapkan suatu media tertentu

sebelumnya.

d. Menciptakan Sinergi.

Dalam definisi IMC terkandung kebutuhan akan sinergi

(kesinambungan). Semua elemen komunikasi (iklan, tempat pembelian,

promosi penjualan, event, dan lain-lain) harus berbicara dengan satu suara;

koordinasi merupakan hal yang amat penting untuk menghasilkan citra

merek yang kuat dan utuh, serta dapat membuat konsumen melakukan aksi.
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Kegagalan dalam mengkoordinasi semua elemen komunikasi dapat

menghasilkan upaya yang sia-sia atau lebih buruk lagi adalah pesan yang

kontradiktif, mengenai merek. Secara umum, prinsip satu suara atau sinergi

ini melibatkan pemilihan positioning statement yang spesifik bagi merek.

Positioning statement adalah ide kunci yang mengedepankan suatu ciri dari

merek yang akan “tersimpan” di dalam benak target pasarnya.

e. Menjalin hubungan.

Karakteristik IMC yang kelima adalah kepercayaan bahwa

komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan terjalinnya hubungan

antara merek dengan pelanggannya. Pembinaan hubungan adalah kunci dari

pemasaran modern dan bahwa IMC adalah kunci dari terjadinya hubungan

tersebut. Suatu hubungan merupakan “pengait” yang tahan lama antara

merek dengan konsumen; ia membangkitkan pembelian yang berulang dan

bahkan loyalitas terhadap merek. Perusahaan telah menyadari bahwa lebih

menguntungkan untuk menjalin dan mempertahankan hubungan dengan

pelanggan yang sudah ada dibandingkan dengan mencari pelanggan baru.

Hal ini menjelaskan adanya pertumbuhan jumlah frequent - flyer dan

berbagai program lain yang menggunakan kata “frequent”, “loyality”, atau

“ambassador”(Percy, 2008: 200)

Menurut Keith J. Tuckwell (Tuckwell, 2008: 3) IMC adalah

koordinasi dari semua komunikasi pemasaran sebagai program yang

memaksimalkan dampak bagi sasaran yang dimaksudkan. Dari berbagai

jenis komunikasi, yaitu: iklan di media (fokus pada strategi pesan dan
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strategi media di media tradisional), komunikasi tanggapan langsung

(komunikasi yang mendorong tindakan segera), komunikasi digital

termasuk melalui online, mobile (telepon seluler), dan komunikasi melalui

CD-DVD, sales promotion (baik ke konsumen dan promosi perdagangan),

pemasaran event, sponsorship, penjualan pribadi/personall selling. Integrasi

komunikasi yang efektif juga memperhatikan peran dari kemasan dan

dampak pada konsumen sampai pada tahap pembelian dan peran karyawan

perusahaan yang melakukan sikap komunikasi yang positif mengenai

perusahaan kepada publik.

1.6. Hipotesis

Hipotesis sebagai jawaban sementara dari masalah yang dihadapi tentang

hubungan antara dua variabel atau lebih maka hipotesis dinyatakan dalam bentuk

pernyataan yang singkat dan jelas. Gambar kerangka penelitian adalah sebagai

berikut:

Gambar Kerangka Penelitian

Keterangan:

Variabel bebas (independent variable): Iklan (X1)

Iklan
(X1)

Promosi Penjualan
(X2)

Personal Selling
(X3)

Brand Awareness
(Z)

Keputusan
Pembelian (Y)

H4

H1

H2

H8

H9

H5H3

H7

H6

H10
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Promosi Penjualan (X2)

Personal Selling (X3)

Variabel intervening : Brand Awareness (Z)

Variabel terikat (dependent variable): Keputusan Pembelian (Y)

Dalam Widoyoko (Widoyoko, 2012: 4-8) berdasarkan hubungan antar

variabel maka variabel dalam penelitian dibedakan menjadi:

- Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi atau

menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Variabel ini disebut

variabel bebas karena adanya tidak tergantung pada adanya yang lain atau bebas

dari ada atau tidaknya variabel lain.

- Variabel antara (intervening variable) adalah variabel yang secara teoritis

mempengaruhi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi

hubungan tidak langsung. Variabel ini merupakan variabel penyela yang

letaknya di antara variabel bebas dan terikat, sehingga variabel bebas tidak

langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat.

- Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini disebut variabel

terikat karena kondisi atau variasinya dipengaruhi atau terikat oleh variasi

variabel lain yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas.

Hipotesis sebagai jawaban sementara dari masalah yang dihadapi tentang

hubungan antara antara dua variabel atau lebih maka hipotesis dinyatakan dalam

bentuk pernyataan yang singkat dan jelas. Hipotesis penelitian disusun untuk
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menjawab tujuan penilitian yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya.

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Ada pengaruh iklan terhadap brand awareness Unika Soegijapranata.

H2 : Ada pengaruh promosi penjualan terhadap brand awareness Unika

Soegijapranata.

H3 : Ada pengaruh personal selling terhadap brand awareness Unika

Soegijapranata.

H4 : Ada pengaruh iklan terhadap keputusan melanjutkan studi di Unika

Soegijapranata Semarang

H5 : Ada pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan melanjutkan studi di

Unika Soegijapranata Semarang

H6 : Ada pengaruh personal selling terhadap keputusan melanjutkan studi di

Unika Soegijapranata Semarang

H7 : Ada pengaruh brand awareness terhadap keputusan melanjutkan studi di

Unika Soegijapranata.

H8 : Peran brand awareness dalam memediasi hubungan tidak langsung antara

iklan dengan keputusan melanjutkan studi di Unika Soegijapranata.

H9 : Peran brand awareness dalam memediasi hubungan tidak langsung antara

promosi penjualan dengan keputusan melanjutkan studi di Unika

Soegijapranata.

H10 : Peran brand awareness dalam memediasi hubungan tidak langsung antara

personal selling dengan keputusan melanjutkan studi di Unika

Soegijapranata.
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1.7. Definisi Konseptual

Berikut ini dikemukakan definisi konseptual masing - masing variabel yang

digunakan dalam penelitian ini:

- Pengaruh bauran promosi, yaitu iklan adalah segala bentuk tawaran ide, barang

atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini Unika Soegijapranata

untuk menyajikan informasi dan promosi secara tidak langsung.

- Pengaruh bauran promosi, yaitu promosi penjualan adalah aktifitas, materi yang

disampaikan oleh perusahaan dengan menggunakan teknik, di bawah

pengendalian mereka, yang bisa mengkomunikasikan pesan persuasif yang positif

dan menarik perihal produk, jasa yang ditawarkan oleh perusahaan baik secara

langsung maupun tidak langsung melalui pihak - pihak yang bisa mempengaruhi

keputusan pembelian.

- Pengaruh bauran promosi, yaitu personal selling adalah presentasi pribadi yang

dilakukan tenaga penjualan perusahaan dengan tujuan membuat penjualan dan

membangun hubungan dengan pelanggan (Kotler, Philip ., Keller, 2012: 408).

- Brand awareness adalah usaha untuk membuat konsumen familiar melalui iklan,

promosi, public relation sebagai strategi komunikasi pemasaran akan suatu

merek. Kegiatan memberikan informasi kepada konsumen mengenai ciri khusus

dan manfaatnya, menunjukkan perbedaan dari merek kompetitor dan

menginformasikan bahwa merek yang ditawarkan lebih baik (Shimp, 2000: 162).

Awareness akan kegiatan promosi didefinisikan sebagai kesadaran target audiens

terhadap kegiatan - kegiatan promosi yang dilakukan oleh Unika Soegijapranata
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untuk menyampaikan pesan mengenai Unika Soegijapranata kepada konsumen.

- Keputusan pembelian sebagai tahap dimana konsumen menyusun merek- merek

di dalam himpunan pilihan serta membentuk niat pembelian (Simamora, 2000:19)

1.8. Definisi Operasional

1.8.1. Definisi Operasional

Variabel - variabel dalam penelitian harus dijelaskan dalam bentuk konsep

operasional variabel supaya variabel pada penelitian bisa diukur, sehingga

parameter/indikator - indikator variabel harus dijelaskan. Pada penelitian ini akan

diteliti empat variabel yang tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh

bauran promosi yang terdiri dari: iklan, promosi penjualan dan personal selling,

pengaruh brand awareness terhadap keputusan memilih Unika Soegijapranata

sebagai tempat melanjutkan studi. Maka dibuatlah pertanyaan yang sesuai dengan

alat ukur operasional variabel yang diteliti sebagai cara untuk mewujudkan tujuan

pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel iklan

Menurut Philip Kotler (2005: 250) pesan suatu iklan dapat diidentifikasi

melalui indikator - indikator sebagai berikut:

a. Pengajuan/pelaksanaan pesan

b. Evaluasi dan pemilihan pesan

c. Pelaksanaan pesan
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2. Variabel promosi penjualan

Promosi penjulan menurut Philip Kotler (P. Kotler, 2002: 644) indikator -

indikatornya adalah:

a. Komunikasi

b. Insentif

c. Ajakan

3. Variabel personal selling

Menurut Kotler, indikator - indikator personal selling (Kotler, Philip., Gary,

2012: 272) sebagai berikut:

a. Mencari konsumen

b. Pendekatan

c. Presentasi dan demonstrasi

d. Mengatasi keberatan

e. Penutup

f. Tindak lanjut dan pemeliharaan

4. Variabel brand awareness

Awareness terhadap brand diukur dengan menggunakan empat indikator

(Rangkuti, 2002: 39), yaitu:

a. Ketidaksadaran merek (unware of brand)

b. Pengenalan merek (brand recognition)

c. Ingat terhadap merek (brand recall)
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d. Merek menjadi pilihan utama (top of brand)

5. Variabel keputusan pembelian untuk melanjutkan studi

Indikator yang mempengaruhi konsumen pada saat memutuskan pembelian

terhadap produk/jasa (Kotler, Philip ., Keller, 2012: 184), yaitu:

- Pemilihan produk/jasa

- Pemilihan merek

Tabel 1.7.

Ringkasan Definisi Operasional

No Variabel Indikator Pernyataan
Kuesioner

Skala

1 Iklan a. Pengajuan/pelaksanaa
n pesan

1. Pesan dari iklan
media cetak
Unika
Soegijapranata
mudah diingat.

2. Warna, huruf,
desain yang ada
di iklan poster
Unika
Soegijapranata
menarik.

3. Warna, huruf,
desain yang ada
di iklan media
cetak Unika
Soegijapranata
menarik.

4. Warna, huruf,
desain yang ada
di iklan baliho
Unika
Soegijapranata
menarik.

5. Tampilan, desain
yang ada website
Unika
Soegijapranata

Ordinal
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No Variabel Indikator Pernyataan
Kuesioner

Skala

menarik.

b. Evaluasi dan
pemilihan pesan

6. Pesan iklan
Unika
Soegijapranata
mudah dipahami

7. Pesan iklan
Unika
Soegijapranata
mudah dikenali

Ordinal

c. Pelaksanaan pesan 8. Iklan mudah
ditemui, dilihat
dan dibaca

Ordinal

2. Promosi
Penjualan

a. Komunikasi 1. Program promosi
penjulan
potongan Uang
Pengembangan
Pendidikan
(UPP)  Jalur
Prestasi
Akademik/Rapor
t diketahui

2. Program promosi
penjulan
potongan Uang
Pengembangan
Pendidikan
(UPP)  Jalur
Prestasi Olah
Raga diketahui

3. Program promosi
penjulan
potongan Uang
Pengembangan
Pendidikan
(UPP)  Jalur
Reguler untuk
alumni, saudara
kandung
diketahui

4. Program promosi
penjulan Jalur
Prestasi diminati

Ordinal
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No Variabel Indikator Pernyataan
Kuesioner

Skala

5. Program promosi
penjulan Jalur
Reguler dengan
potongan UPP
untuk alumni,
saudara kandung
diminati

b. Insentif 6. Program promosi
penjulan sesuai
dengan
kebutuhan
konsumen

Ordinal

c. Ajakan 7. Program promosi
penjualan
memacu
keputusan untuk
melanjutkan
studi di Unika
Soegijapranata

Ordinal

3. Personal
Selling

a. Mencari konsumen 1. Staf Promosi dan
Rekrutmen
Mahasiswa (Staf
PRM) memiliki
kemampuan yang
baik dalam
menganalisis
calon mahasiswa

2. Staf PRM
mampu
berinteraksi
dengan baik
dengan
konsumen untuk
kepentingan
penawaran
produk jasa
Unika
Soegijapranata

Ordinal

b. Pendekatan 3. Staf PRM tepat
waktu dalam
mendekati
calon
mahasiswa
untuk menjual

Ordinal
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No Variabel Indikator Pernyataan
Kuesioner

Skala

produk, jasa
4. Staf PRM

sangat
komunikatif
dengan
konsumen

c. Presentasi dan
demonstrasi

5. Calon mahasiswa
tertarik untuk
melanjutkan
studi di Unika
setelah
mendengarkan
pemaparan dari
Staf PRM.

6. Staf PRM
memiliki
pengetahuan
yang baik
mengenai Unika
Soegijapranata

Ordinal

d. Mengatasi keberatan 7. Staf PRM peka
terhadap keluhan
– keluhan yang
dialami oleh
konsumen/calon
konsumen.

8. Staf PRM dapat
menjawab
keluhan
konsumen
dengan baik
sehingga keluhan
mendapatkan
solusi

Ordinal

e. Penutup 9. Staf PRM dapat
mempengaruhi
calon mahasiswa
untuk memilih
Unika
Soegijapranata
sebagai tempat

Ordinal
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No Variabel Indikator Pernyataan
Kuesioner

Skala

melanjutkan studi
f. Tindak lanjut dan

pemeliharaan
10.Staf PRM dapat

memelihara
hubungan yang
baik dengan
seringnya
berkomunikasi

Ordinal

4 Brand
AAwareness

a. Ketidaksadaran
merek (unware of
brand)

1. Unika
Soegijapranata
dikenal sebagai
PTS di kota
Semarang.

2. Unika
Soegijapranata
lebih dikenal
dengan nama
Unika.

3. Anda mengetahui
keunggulan
Unika
Soegijapranata.

Ordinal

b. Pengenalan merek
(brand recognition)

4. Anda mengetahui
iklan Unika
Soegijapranata.

5. Anda bisa
menyebutkan
pesan iklan
Unika
Soegijapranata
yang paling
diingat

Ordinal

c. Ingat terhadap
merek (brand recall)

6. Unika
Soegijapranata
sebagai merek
PTS yang Anda
sebutkan ketika
pertama kali
mendengar PTS
di Semarang

Ordinal

d. Merek menjadi
pilihan utama (top of
brand

7. Anda
menyebutkan
merek PTS
Unika
Soegijapranata

Ordinal
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No Variabel Indikator Pernyataan
Kuesioner

Skala

sebagai pilihan
utama Anda

5. Keputusan
Pembelian

a. Pemilihan
produk/jasa

1. Unika
Soegijapranata
mempunyai
Prodi yang sesuai
minat calon
mahasiswa.

2. Memutuskan
melanjutkan
studi karena
yakin bahwa
Unika
Soegijapranata
dengan
keunggulannya
akan bermanfaat
bagi calon
mahasiswa

Ordinal

b. Pemilihan merek 3. Memutuskan
melanjutkan
studi di Unika
Soegijapranata
karena percaya
bahwa Unika
Soegijapranata
sebagai PTS
yang berkualitas
baik

Ordinal

Skala pengukuran ordinal memberikan informasi tentang jumlah relatif

karakteristik berbeda yang dimiliki oleh obyek atau individu tertentu. Tingkat

pengukuran ini mempunyai informasi skala nominal ditambah dengan sarana

peringkat relatif tertentu yang memberikan informasi apakah obyek memiliki

karakteristik yang lebih atau kurang tetapi bukan berapa banyak kekurangan atau

kelebihannya (Noor, 2012: 126). Angka - angka pada jawaban pertanyaan diberi
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simbol angka 1,2,3,4 dan 5 untuk jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, netral,

setuju, sangat setuju. Angka - angka ini hanya merupakan simbol peringkat, tidak

mengekspresikan jumlah.

1.8.2. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Iklan Sebagai Bauran Promosi Terhadap Brand Awareness.

Kata iklan berasal dari bahasa Latin “adverte” yang artinya “to run

forward”. Menurut American Marketing Association (AMA), iklan adalah

semua bentuk bayaran untuk mempresentasikan, mempromosikan, ide,

barang atau jasa secara non personal oleh sponsor yang jelas. Sedangkan

yang dimaksud dengan periklanan adalah seluruh proses yang meliputi

penyiapan, perencanaan, pelaksanaaan dan pengawasan iklan (Somad,

Rismi., Donni, 2014: 240). Boone dan Kurtz dalam Somad (2014: 240)

menyatakan bahwa iklan mengacu pada komunikasi non pribadi yang

dibayar, umumnya ditargetkan untuk pembeli potensial dalam jumlah yang

besar, sementara Griffin dan Ebert menyatakan bahwa iklan yang dibayar

merupakan komunikasi non pribadi, di mana perusahaan menginformasikan

kepada pelanggannya mengenai produk yang dijualnya.

Manfaat fungsional, daya tarik dan experiental untuk memiliki,

sering ditawarkan oleh iklan dan merek (Shimp, 2000: 22). Periklanan bisa

memberikan pengaruh pada konsumen tentang kesadaran merek,

pengetahuan produk ataupun jasa, pengharapan, sikap - sikap konsumen

hingga pada tujuan perilaku konsumen. Tujuan non penjual (brand

awareness), pemahaman naskah iklan, pengharapan, serta sikap terhadap
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merek seringkali menjadi dasar tujuan pemasangan iklan (Shimp, 2000:

385). Setiap produsen berusaha membuat brand image bisa sebaik mungkin

sehingga merek dari produsen tersebut dapat menjadi top of mind pada

benak konsumen yang kemudian akan dapat mempengaruhi konsumen

untuk mengambil keputusan melakukan pembelian.

Daya tarik iklan sendiri merupakan motif dari tujuan iklan didesain

dan ditujukan kepada seseorang supaya tujuan pengiklan tercapai (Belch,

Gordon E., 2007: 14). Pesan iklan yang mempunyai kemampuan untuk

membujuk, membangkitkan dan mempertahankan ingatan konsumen akan

produk, jasa yang ditawarkan sangat diperlukan supaya konsumen dapat

terpengaruh perasaannya, sehingga iklan harus mempunyai daya tarik.

Adanya daya tarik iklan diharapkan keberhasilan pesan dapat tersampaikan

kepada sasaran menjadi meningkat (Sutisna, 2001:278).

Gordon seorang ahli Psikologi di tahun 1930 - 1940, berhasil

menuangkan gagasan dalam konsep yang disebut dengan persuasi,

kemudian Carl Hovlan di tahun 1954 mengembangkan persuasi di tahap

pengaruh terhadap perubahan sikap. Hal yang penting dalam pemasaran

adalah persuasi, pada persuasi komunikasi terdapat 4 hal yang

mempengaruhi proses persuasi yaitu: 1. Komunikator, apakah dia seorang

yg memiliki kredibilitas yang dipandang oleh audiens sebagai orang yang

ahli, terpercaya. 2.Pesan, saat pesan disampaikan lebih awal akan lebih

ampuh terpannya kepada audiens terutama saat digunakan untuk

mempengaruhi interpretasi seseorang maupun informasi yang akan datang,
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3. Channel, media mempunyai peran yang besar untuk menyampaikan

pesan. 4. Audiens, yaitu siapa yang menerima pesan. (Myers, 1975: 285).

Tujuan persuasif dapat tercapai atau tidaknya sangat dipengaruhi

oleh keseimbangan antara respon kognitif dan respon emosional dari

audiens, sehingga untuk menjelaskan bagaimana seseorang atau audiens

mengolah pesan dijelaskan dengan teori Elaboration Likelihood Model oleh

Petty dan Cacioppo. Apakah seseorang tersebut akan menggunakan rute

sentral atau rute periferal.

2. Pengaruh Promosi Penjualan Sebagai Bauran Promosi Terhadap

Brand Awareness.

Promosi penjualan adalah sebuah motivasi jangka pendek untuk mendorong

pembelian atau penjualan suatu produk dan jasa. Promosi penjualan premi, diskon,

kupon dan demontrasi. (Machfoedz, 2010: 2). Promosi penjualan meliputi berbagai

sarana promosi yang didesain untuk memotivasi respon pasar lebih awal

(Machfoedz, 2010: 84).

Promosi penjualan adalah suatu aktivitas dan/atau materi yang dalam

aplikasinya menggunakan teknik, di bawah pengendalian penjual atau produsen,

yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk

yang ditawarkan oleh penjual/produsen, baik secara langsung maupun melalui

pihak yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Promosi penjualan

dilakukan untuk menawarkan nilai tambah kepada konsumen, seperti stimulus

untuk memotivasi penjualan dengan cepat. Karena itu promosi digunakan sebagai
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sarana percepatan penjualan. Percepatan mencerminkan perpendekan waktu untuk

menyelesaikan transaksi dalam waktu yang telah ditetapkan, agar dapat terpenuhi

dengan cepat dibandingkan tanpa penyelenggaraan promosi (Fill, 1999: 360) .

Alat promosi penjualan berupa kupon, kontes, harga premi yang sangat

beragam, kesemuanya memberikan tiga manfaat yang berbeda (P. Kotler, 2002:

644), yaitu:

- Komunikasi: promosi penjualan menarik perhatian dan biasanya

memberikan informasi yang dapat mengarahkan konsumen ke produk

bersangkutan.

- Insentif: promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan,

dorongan, atau kontribusi yang memberi nilai bagi konsumen.

- Ajakan: promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi

pembelian sekarang.

Perusahaan menggunakan alat - alat promosi penjualan untuk

menciptakan tanggapan yang lebih kuat dan lebih cepat. Promosi penjualan

dapat digunakan untuk mendapatkan akibat jangka pendek seperti

mendramatisir tawaran produk dan mendorong penjualan yang lentur.

Unika Soegijapranata dengan melakukan promosi penjualan sebagai

bauran promosi untuk membujuk calon mahasiswa, orang tua calon

mahasiswa untuk meningkatkan brand awareness sehingga mengambil

keputusan melanjutkan studi di tempatnya.
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3. Pengaruh Personal Selling Sebagai Bauran Promosi Terhadap Brand

Awareness.

Kotler mendefinisikan personal selling sebagai presentasi pribadi

yang dilakukan oleh tenaga penjualan perusahaan yang mempunyai tujuan

membuat penjualan, membangun hubungan dengan pelanggan (Kotler,

Philip ., Keller, 2012: 408). Tenaga penjualan menggunakan komunikasi

dua arah, komunikasi dengan bertatap muka untuk menyampaikan

informasi tentang Unika Soegijapranata kepada audiensnya, hal ini terkait

dengan tradisi sosiopsikologi dalam ketujuh tradisi komunikasi.

4. Pengaruh Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian

Sikap audiens berkaitan dengan kesadaran merek yang dihubungkan

dengan model elaborasi dari Petty Cacioppo pada rute menuju perubahan

sikap yang terdiri dari rute sentral dan rute eksternal (Littlejohn, Stephen

W., Foss, 2009: 331). Pada konteks komunikasi brand awareness

dilaksanakan pada konteks komunikasi utama yaitu konteks non pribadi

(non personal) dan konteks antar pribadi (inter personal). Pada konteks

komunikasi non personal digunakan media massa supaya pesan

tersampaikan ke audiens.

Kegiatan promosi yang sering dilakukan pada konteks komunikasi

non personal adalah dengan menggunakan iklan, baik berupa iklan media

cetak (koran, tabloid, majalah, dan sebagainya), media elektronik (televisi,

radio), maupun media hiburan (bioskop, poster, brosur, iklan online, direct
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mail). Pada prinsipnya tidak ada kontak langsung antara pengiklan dan

target audiens.

Lewat usaha komunikasi pemasaran yang efektif dan konsisten

beberapa merek menjadi terkenal sehingga diingat orang dan dengan tingkat

kesadaran standar (Shimp, 2000: 11). Macam - macam bentuk komunikasi

pemasaran yaitu: penjualan perseorangan (personal selling), iklan

(advertising), promosi penjualan (sales promotion), pemasaran sponsorship

(sponsorship marketing), publisitas (publicity), dan komunikasi di tempat

pembelian (point of purchase communication). Integrated Marketing

Communication (IMC) menurut Don Schultz sebagai proses

mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai bentuk program

komunikasi persuasif dengan pelanggan (Schultz, 1983 dalam Percy, 2008:

6). Kegiatan Integrated Marketing Communication seluruhnya

dimaksudkan supaya masyarakat pada khususnya target audiens tahu akan

keberadaan sebuah merek beserta informasi - informasi yang dibutuhkan

terkait dengan merek yang dibutuhkan, diinginkan target audiens. IMC

bertujuan untuk mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak

langsung perilaku target audiens serta untuk saling menguatkan sehingga

menjadi efisein dan tidak boros.
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5. Pengaruh Iklan Sebagai Bauran Promosi Terhadap Keputusan

Pembelian.

Iklan adalah bentuk persuasif dari komunikasi pemasaran yang

sengaja direncanakan untuk merangsang respon positif dari target pasar

yang ditentukan. Pada konteks ini, iklan yang baik (iklan yang berdampak

pada audiens) akan mempengaruhi perilaku audiens, inilah fungsi utamanya

iklan (Tuckwell, 2008: 4).

Iklan sebagai bentuk komunikasi antara produsen dan prospek

(calon pelanggan atau pelanggan) dengan cara menyebarluaskan informasi

produk tertentu kepada prospek dengan tujuan utama dapat mengubah

perilaku prospek, yaitu perubahan untuk menghasilkan ketertarikan,

kesadaran, pemahaman, penerimaan, keyakinan, motivasi, pembelian

produk.

Respon terhadap iklan yang diinginkan menyangkut sikap positif

(possitive attitude) terhadap produk, jasa maupun ide yang ditawarkan.

Iklan sebagai proses komunikasi pemasaran harus memiliki kekuatan

persuasif, dan kekuatan persuasif ini harus sesuai dengan kode etik

periklanan (Hasan, 2009: 422). Sebuah iklan disebut efektif jika sukses

menanamkan merek pada ingatan untuk memuaskan kebutuhan yang sesuai

dan memberikan motivasi positif untuk selanjutnya membeli,

menggunakannya lagi saat kebutuhan tersebut terjadi (Percy, 2008:82).
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6. Pengaruh Promosi Penjualan Sebagai Bauran Promosi Terhadap

Keputusan Pembelian.

Promosi penjualan adalah suatu aktivitas dan/atau materi yang

dalam aplikasinya menggunakan teknik, di bawah pengendalian penjual

atau produsen, yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang

menarik tentang produk yang ditawarkan oleh penjual/produsen, baik secara

langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi keputusan

pembelian. Dilakukan untuk menawarkan nilai tambah kepada konsumen,

seperti stimulus untuk memotivasi penjualan dengan cepat. Karena itu

promosi digunakan sebagai sarana percepatan penjualan. Percepatan

mencerminkan perpendekan waktu untuk menyelesaikan transaksi dalam

waktu yang telah ditetapkan, agar dapat terpenuhi dengan cepat

dibandingkan tanpa penyelenggaraan promosi (Fill, 1999: 360) .

Alat promosi penjualan berupa kupon, kontes, harga premi yang

sangat beragam, kesemuanya memberikan tiga manfaat yang berbeda (P.

Kotler, 2002: 644), yaitu:

- Komunikasi: promosi penjualan menarik perhatian dan biasanya

memberikan informasi yang dapat mengarahkan konsumen ke produk

bersangkutan.

- Insentif: promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan,

dorongan, atau kontribusi yang memberi nilai bagi konsumen.

- Ajakan: promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi

pembelian sekarang.
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7. Pengaruh Personal Selling Sebagai Bauran Promosi Terhadap

Keputusan Pembelian.

Penjualan personal merupakan usaha dari organisasi yang mampu

mempengaruhi perilaku target audiens. Menurut Kotler, personal selling

merupakan interaksi face to face dengan satu atau lebih prospektif

konsumen untuk tujuan utama memperoleh pesanan. Personal selling is

personal presentation by the firms sales force for the purposes of making

sales and building customer relationship (Kotler, Philip., Gary, 2012: 408).

Penjualan personal merupakan alat yang efektif yang dapat dipakai

untuk mempengaruhi konsumen di dalam mengambil keputusan terutama

untuk membangun keyakinan terhadap suatu produk, sehingga konsumen

dapat dipengaruhi tindakannya.

Secara umum, penjualan personal lebih banyak digunakan dalam

penjualan produk yang rumit, mahal, dan beresiko serta di pasar dengan

jumlah penjual besar yang sedikit (yaitu pasar bisnis). Jasa pendidikan dapat

dikategorikan sebagai penjualan yang rumit, mengingat keputusan

melanjutkan studi di salah satu PTS harus dipertimbangkan oleh calon

mahasiswa, juga orang tua calon mahasiswa untuk pendidikan yang akan

calon mahasiswa tempuh selama kurang lebih 4 tahun dan sebagai bekal

calon mahasiswa dalam melanjutkan masa depan mereka.
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1.9. Metoda Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Paradigma yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah

paradigma positivistik. Paradigma sebagai sistem keyakinan dasar atau cara

pandang yang memandu peneliti, tidak hanya dalam pilihan metode tetapi juga cara

- cara fundamental yang bersifat ontologis dan epistomologis (Guba, E.G., Lincoln,

1994: 105). Secara ontologis memandang realitas sebagai sesuatu yang sudah

teratur, mempunyai pola, bisa diamati dan terukur. Secara epistemologi bahwa

kebenaran ada di luar diri manusia, bahwa ilmu kebenaran sifatnya empiris,

kausalitas, universal dan obyektif.

Pendekatan positivistik mempunyai asumsi bahwa kebenaran objektif dapat

dicapai dan bahwa proses meneliti untuk menentukan kebenaran dapat dilakukan,

paling tidak dengan bebas dari nilai (West, Richard & Turner, 2008: 75).

Penelitian yang menggunakan paradigma positivistik dilakukan untuk

melakukan verifikasi, pengujian hipotesis dalam struktur logika hypothecial

deductive method, yang dilakukan melalui survei dengan menggunakan analisis

kuantitatif. Peneliti sebagai orang yang bebas dari kepentingan (distereted scientist)

oleh sebab itu peneliti diharuskan memisahkan dirinya dari obyek penelitian (value

free). Pada kualitas penelitian ada obyektivitas, reliabilitas dan validitas (internal

dan eksternal) (Guba, E.G., Lincoln, 1994: 193-196).

Pendekatan kuantitatif dengan metode explanatori (expolanatory research)

dipakai dalam penelitian ini, merupakan metode survei yang mempunyai tujuan

guna mengetahui besar kecilnya hubungan antar variabel dan pengaruhnya dari satu
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variabel terhadap variabel yang lain. Menjelaskan pengaruh antara variabel.

Metodologi/ proses penelitian: peneliti memiliki definisi konseptual untuk

konsep - konsep yang ada di penelitiannya, juga telah menyusun jawaban sementara

terhadap permasalahan yang melibatkan konsep - konsep tersebut. Pada tahap

kerangka pemikiran, peneliti telah berteori tentang gejala permasalahan yang akan

diteliti yang disebut kerangka teori. Jawaban sementara yang ditemukan sebagai

hipotesis teoritis. Hipotesis tersebut berubah menjadi hipotesis riset/operasional

setelah melalui operasional konsep.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan

menyebarkan satu set kuesioner kepada responden penelitian yang terpilih menjadi

sampel. Kemudian, data yang diperoleh dari responden diolah dengan

menggunakan software SPSS.

1.9.2 Perspektif

Melihat penjelasan dari 7 tradisi di penelitian komunikasi, penelitian ini

menggunakan tradisi sosiopsikologis, karena penelitian yang dilakukan berkaitan

komunikasi yang memfokuskan pada perilaku sosial individu, variabel psikologis,

efek individu, kepribadian dan sifat, persepsi. Teori - teori komunikasi pada tradisi

ini memberikan pemahaman bagaimana manusia memproses informasi. Pada

tradisi sosiopsikologis mengutamakan persuasi, perubahan sikap, pemrosesan

strategi hingga efek dari pesan.

Teori - teori yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah teori – teori

yang sesuai dengan teori dalam tradisi sosiopsikologis. Teori yang digunakan
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adalah Teori Persuasi karena membutuhkan kegiatan persuasif kepada calon

mahasiswa melalui kegiatan IMC yang dilakukan oleh Unika Soegijapranata

meliputi iklan, pomosi dan public relation untuk meningkatkan brand awareness

sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan studi ke Unika Soegijapranata.

Dalam penelitian ini didukung oleh Teori Elaboration Likelihood Model dan Teori

Respon Kognitif.

1.9.3. Populasi dan Sampel

1.9.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Ardial, 2014: 336). Populasi digunakan

untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi

sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian (Noor, 2012:

147). Siswa kelas XII SMA sederajat dari Kota Semarang sebagai calon mahasiswa

baru TA 2017/2018 yang telah mendaftar, dinyatakan diterima dan melakukan

proses her registrasi/daftar ulang di Unika Soegijapranata dijadikan sebagai

populasi dalam penelitian ini. Pada saat penelitian terdapat 537 orang calon

mahasiswa asal dari SMA sederajat dari Kota Semarang yang telah melakukan

proses her registrasi/daftar ulang di Unika Soegijapranata.

1.9.3.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh



78

populasi tersebut. Umumnya populasi tersebut jumlahnya besar, dan peneliti tidak

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, hal itu disebabkan karena

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Untuk mengatasi keterbatasan itu, maka

peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Ardial, 2014: 337).

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMA sederajat dari Kota

Semarang sebagai calon mahasiswa baru TA 2017/2018 yang telah mendaftar,

dinyatakan diterima dan sudah melakukan proses her registrasi/daftar ulang di

Unika Soegijapranata.

Pengambilan sampel (sampling) adalah proses memilih sejumlah elemen

secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman

tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan

sifat atu karakteristik tersebut pada elemen populasi (Noor, 2012: 148-149).

Perhitungan besaran sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin untuk

menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi

diketahui sebagai berikut (Noor, 2012: 158):

n = N

1 + (N x e2)

Keterangan:

n = Jumlah elemen/anggota sampel

N = Jumlah elemen/anggota populasi



79

e = Error level (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya digunakan 1% atau 0,01,

5% atau 0,05, dan 10% atau 0,1 (catatan: dapat dipilih oleh peneliti).

Jumlah sampel yang diperoleh adalah jumlah minimal, karena itu bisa saja

jumlahnya harus ditambah lagi sehubungan dengan misalnya alat ukur yang

dipakai.

Pengambilan sampel dari jumlah populasi (N) = 537 orang siswa asal SMA

kota Semarang yang telah melakukan proses her registrasi, error level yang

ditetapkan peneliti 10%, maka jumlah sampelnya:

n = N

1 + (N x e2)

n = 537

1 + (537 x 0,12)

= 84,30 dibulatkan menjadi 85

Jumlah sampel dari keseluruhan populasi adalah 85 orang responden.

1.9.3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling adalah

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap

anggota populasi untuk menjadi sampel (Noor, 2012: 151).

Teknik sampling probabilitas yang dipakai adalah teknik simple random
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sampling. Dalam teknik simple random sampling, sampel diambil secara acak,

tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi, tiap elemen populasi

memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk terpilih sebagai subyek (Noor,

2012: 151).

Siswa kelas XII SMA sederajat dari Kota Semarang sebagai calon

mahasiswa baru TA 2017/2018 yang telah mendaftar, dinyatakan diterima dan

melakukan proses her registrasi/daftar ulang di Unika Soegijapranata dijadikan

sebagai populasi, maka sampel yang dipilih adalah dari populasi tersebut yaitu

calon mahasiswa baru TA 2017/2018 Unika Soegijapranata yang telah melakukan

proses her registrasi/daftar ulang  dan yang berasal dari SMA sederajat kota

Semarang.  Unika Soegijapranata sebagai salah satu PTS di kota Semarang dan

peraih Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dengan nilai A dijadikan tempat

sebagai lokasi penelitian ini karena di tahun akademik 2016/2017 terjadi penurunan

jumlah mahasiswa baru, terjadi persaingan antara PTN dengan PTS, dan antara PTS

sendiri di dalam merebut hati calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di PTnya

masing - masing.

1.9.4. Jenis Data

Data dapat dikelompokkan menjadi data primer dan sekunder Berdasarkan

cara pengumpulannya (Widoyoko, 2012: 22-23).

1.9.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau

dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara
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langsung seperti hasil wawancara dan hasil pengisian angket (kuesioner). Penelitian

ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan instrument kuesioner. Data

diperoleh langsung dari siswa kelas XII SMA sederajat dari Kota Semarang sebagai

calon mahasiswa baru TA 2017/2018 yang telah mendaftar, dinyatakan diterima

dan sudah melakukan proses her registrasi/daftar ulang di Unika Soegijapranata.

1.9.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, studi

kepustakaan dan sumber referensi lainnya. Data yang dikumpulkan dari berbagai

buku - buku literatur, majalah, jurnal, internet yang mempunyai relevansi dengan

penelitian dan penuturan lisan dari pihak - pihak yang berkepentingan dan

mempunyai kompetensi.

1.9.4.3. Skala Pengukuran

Pada penelitian ini digunakan skala pengukuran ordinal. Data ordinal

memaparkan data dalam suatu urutan tertentu atau dalam satu seri. Penentuan posisi

itu tidak memperhatikan jarak antara data kuantitatif yang satu dengan yang lain

(Ardial, 2014: 358). Pengukuran data ordinal dengan memakai skala Likert (1-4)

dengan detailnya seperti berikut: Skala (1) untuk menunjukkan respon Sangat Tidak

Setuju (STS); Skala (2) untuk menunjukkan respon Tidak Setuju (TS); Skala (3)

untuk menunjukkan respon Setuju (S); Skala (4) untuk menunjukkan respon Sangat

Setuju (SS).

Bias sosial menjadi pertimbangan (Garland R: 1991: 66-70) saat
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menentukan jumlah titik respon. Jumlah titik respon genap (jumlah titik 4) lebih

disarankan daripada jumlah titik respon ganjil (jumlah 5), karena bias sosial yang

dimaksud adalah keinginan untuk menyenangkan intereviewer atau perasaan agar

dianggap penolong oleh intereviewer karena mau menjadi responden. Responden

akan cenderung menjawab dengan memilih netral (titik di tengah).

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti berusaha untuk mengumpulkan data seakurat mungkin melalui

kuesioner, supaya penelitian ini dapat mencapai sasaran yang hendak diharap.

Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna (Widoyoko,

2012: 23).

1.9.6 Analisis Data

1.9.6.1. Uji Keabsahan Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa

yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan, antara data yang

sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji
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validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang pada

kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Uji

validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Jika r hitung >

r tabel dan bernilai positif, maka pertanyaan (indikator) tersebut dinyatakan valid

(Ghozali, 2011: 52-53).

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator

dari variabel. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang

sama. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi.

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik

pengukuran reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Variabel dikatakan

reliabel jika memberikan nilai α > 0,70 (Ghozali, 2011: 47-48).

1.9.6.2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah distribusi data

penelitian yang digunakan, apakah model regresi, variabel pengganggu atau

residual memiliki distribusi normal. Jika data terdistribusi secara normal yakni

jika perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error

akan terdistribusi secara simetri disekitar nilai means sama dengan nol (Ghozali,

2011: 160-164). Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji
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normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-smirov (K-S),

uji K-S dilakukan dengan pedoman sebagai berikut :

1. Ha  = Data residual berdistribusi normal apabila nilai signifikan > (0,05)

2. H0 = Data residual tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikan <

(0,05)

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk melihat adanya hubungan

antara variabel bebas yang satu dengan yang lainya (Ghozali, 2011: 105).

Multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dengan menggunakan

metode berikut :

1. Menganalisis matrik korelasi variabel - variabel independen. Jika antar variabel

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal

ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.

2. Menganalisis nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) yang sifatnya

saling berlawanan. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cut off yang

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai

tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011: 106).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
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pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda

disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011: 139).

1.9.6.3. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis jalur

(path analysis) yang digunakan untuk menganalisis uji hipotesis penelitian.

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel

dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk

mengestimasi dan/atau memprediksi rata - rata populasi atau nilai rata - rata variabel

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2011:

95).

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan

seperti berikut ini:

Z = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε1............................................................................ (1)

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4Z + ε2.................................................................. (2)

Keterangan :

X1 adalah iklan

X2 adalah promosi penjualan

X3 adalah personal selling
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Z adalah brand awareness

Y adalah keputusan pembelian

β1-4 adalah Koefisien regresi standardized

ε1-2 adalah Error of term (variabel pengganggu)

Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur

(path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear

berganda, digunakan untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model

causal) yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk menguji pengaruh variabel

intervening di dalam model penelitian (Ghozali, 2011: 249). Path analysis dapat

dilakukan dengan dua cara pengujian menggunakan program SPSS, yaitu dengan

meregresikan model penelitian lalu menghitung pengaruh tidak langsung dengan

Sobel test lalu membandingkannya dengan ttabel (Ghozali, 2011: 255).

a. Uji Hipotesis

Uji t adalah pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh

satu variabel independen secara individual dalam  menerangkan variabel

dependen (Ghozali, 2011: 98-101).

a. Siginifikan level 0,05 ( α=5% )

b. Penerimaan atau penolakan hipotesis dengan kriteria:

Jika nilai signifikasi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak atau

variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau tidak ada

pengaruh antara variabel yang diuji.
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Jika nilai signifikasi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima atau

variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh antara

variabel yang diuji.

b. Uji Goodness Of Fit (Uji F)

Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011: 98).

Uji statistik F:

a. Taraf signifikan α = 0,05

b. Kriteria : Ha diterima apabila p value < α

Ha ditolak apabila p value > α

Hasil yang signifikan berarti terdapat pengaruh dari variabel independen

secara bersama.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (adjusted R²) Adjusted R Square adalah nilai

R Square yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R Square

dan angka ini dapat memiliki harga negatif. Untuk regresi lebih dari dua

variabel bebas digunakan Adjusted R Square sebagai koefisien determinasi.

Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel summary dan

tertulis adjust R square yang sudah disesuaikan, karena disesuaikan dengan

jumlah variabel independen (Ghozali 2011: 97). Persamaan untuk

Koefisien Determinasi:
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KD = Adjusted R² X 100 %

1.9.6.4. Sobel Test

Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis

jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear

berganda, digunakan untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model

causal) yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk menguji pengaruh variabel

intervening di dalam model penelitian (Ghozali, 2011: 249).

Path analysis dapat dilakukan dengan dua cara pengujian menggunakan

program SPSS, yaitu dengan meregresikan model penelitian lalu menghitung

pengaruh tidak langsung dengan Sobel test lalu membandingkannya dengan ttabel.

Jika nilai thitung lebih besar dari ttabel maka dapat disimpulkan bahwa koefisien

mediasi signifikan yang berati ada pengaruh mediasi. (Ghozali, 2011: 255).

1.10 Keterbatasan Penelitian

Teoritis

Penelitian ini secara teoritis terbatas pada model teori persuasi dengan

didukung teori ELM dan teori respon kognitif. Penelitian selanjutnya dapat

dilakukan dengan menggunakan teori perilaku konsumen dengan kelompok

acuan dan untuk bauran promosi ditambahkan variabel lainnya yaitu: pemasaran

langsung dan hubungan masyarakat.
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Metodologi

Penelitian ini secara metodologi terbatas pada penelitian kuantitatif, yang

menggunakan simple random sampling sebagai teknik untuk pengambilan

samplenya. Dalam melakukan pengambilan data penelitian ini menggunakan

metode wawancara dan kuesioner.

Praktis

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya meneliti pada calon mahasiswa

yang telah melakukan her registrasi/daftar ulang asal sekolah dari SMA/SMK

sederajat Kota Semarang saja.  Pada penelitian mendatang dapat ditambahkan

asal sekolah calon mahasiswa dari luar Kota Semarang, untuk dapat mengkaji

brand awareness calon mahasiswa yang bersekolah di luar Kota Semarang,

namun masih di dalam ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah.
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