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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Di dalam Bab 4 ini peneliti akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan tentang analisis daya tarik iklan Ramayana versi 

#KerenHakAlamSemesta : Liburan di Planet Udique. Dari hasil penelitian ini akan 

dijelaskan mengenai karakteristik responden, variabel dan uji  hipotesis dalam 

menjawab rumusan masalah. 

4.1. Gambaran umum iklan Ramayana versi 

#KerenHakAlamSemesta : Liburan di Planet Udique 

Iklan dengan judul #KerenHakAlamSemesta : Liburan di Planet Udique  

ini adalah salah satu dari sekian banyak versi iklan yang dimiliki oleh Ramayana 

Departement Store. Iklan yang memiliki durasi selama 30 detik ini bercerita 

tentang raja yang tidak puas dengan hasil design baju lebaran yang ada di 

planetnya, kemudian sang raja tersebut mengutus anaknya untuk mencari baju 

lebaran di bumi. 

 

Gambar 4. 

Iklan Ramayana #KerenHakAlamSemesta 

Sumber : Youtube 
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Video iklan ini merupakan rangkaian dari iklan lebaran yang 

dikampanyekan oleh Ramayana. Ramayana ingin mengusung iklan dengan konsep 

yang berbeda yang dapat dilihat dari konsep iklan lebaran tahun 2018 yang terbukti 

berhasil menyita perhatian netizen sehingga iklan tersebut menjadi viral. Melalui 

iklan #KerenHakAlamSemesta : Liburan di Planet Udique Ramayana ingin 

mengulang kesuksesannya dan terbukti dengan mampu meraih 20 juta view di 

media sosial youtube.  

Kali ini dalam iklannya Ramayana menceritakan para alien yang pergi jauh 

meninggalkan planet udique untuk berbelanja ke planet bumi. Raja planet udique 

merasa tak puas dengan karya desainer di planetnya untuk sambut lebaran. Untuk 

itu, ia mengirimkan beberapa alien dan anaknya untuk ke bumi dengan ufo. Mereka 

bernagkat ke bumi setelah mendapat signal dari bumi. Salah seorang karyawan 

ramayana mempromosikan barang-barang yang mereka jual. Ia mempromosikan 

jika produk ramayana adalah terkeren sealam semesta, juga diskon besar-besaran 

yang mereka tawarkan. Uniknya pasca dari bumi para alien memborong baju yang 

dijual dari ramayana. Penghuni planet udique pun bersuka cita dengan pakaian yang 

mereka pakai. Tak hanya itu adegan magiccom berisi kepala ibu-ibu qasidah masih 

muncul juga di iklan ini.  

4.2. Karakteristik Responden 

4.2.1 Usia responden 

      

Gambar 5. 

Pie Cart Diagram Usia Resonden 

5 orang, 7,1% 

15 0rang. 21,4% 

50 orang. 71,4% 

18-23 

24-29 

30-35 
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Berdasarkan gambar diatas menggambarkan karakteristikn 

responden berdasarkan usia. Hasilnya menunjukkan usia 18 – 23 tahun 

sebanyak 71,4 %, sedangkan untuk usia 24 – 29 tahun sebanyak 21,4 %, dan 

usia 30 – 35 tahun hanya 7,1 % saja. Hal ini menunjukkan bahwa orang 

dewasa khususnya yang berusia antara 18 – 23 tahun lebih intens dalam 

menggunakan media sosial termasuk diantaranya youtube dibanding 

dengan kelompok umur lain,. Yang selaras dengan temuan CNN indonesia  

yang menyatakan bahwa youtube banyak digunakan oleh pengguna diantara 

umur 18 – 29 tahun1. 

4.2.2 Jenis kelamin responden 

 

Gambar 6. 

Pie cart Jenis Kelamin Responden 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa wanita terdapat 58,6% dengan 

jumlah 41 orang dan Pria sebanyak 41,4% sejumlah 29 orang. Dari sampel 

yang didapat menunjukkan bahwa pemirsa iklan youtube Ramayana 

#KerenHakAlamSemesta yang menjadi responden dalam penelitian ini 

didominasi oleh wanita. Hal ini menunjukkan bahwa wanita cenderung 

lebih banyak mengakses internet untuk mencari informasi, salah satunnya 

melalui platform youtube. Yang sesuai dengan temuan (Olivia, 2017) 

menyatakan bahwa remaja perempuan lebih banyak mengakses internet 

                                                           
1 https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20150214143544-185-32127/youtube-dalam-angka-
angka diakses tanggal 12 maret 2020, 15.00 
 

41 orang. 58,6% 
29 orang. 41,4% 

pria wanita 

https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20150214143544-185-32127/youtube-dalam-angka-angka
https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20150214143544-185-32127/youtube-dalam-angka-angka
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untuk mencari informasi tentang kecantikan baik melalui website, 

Instagram, maupun youtube. 

4.2.3 Pekerjaan responden 

 

Gambar 7. 

Bar Cart jenis pekerjaan responden 

Berdasarkan tabel diatas jenis pekerjaan yang dimiliki oleh 

responden adalah 30% merupakan mahasiswa, 54,3% pekerja swasta, 2,9% 

seorang wirausaha, 10% guru dan 2,9% nya merupakan Asn. Dari data 

sample yang didapat menunjukkan bahwa viewers iklan Ramayana yang 

menjadi responden dalam penelitian ini didominasi oleh pekerja swasta dan 

berusia muda. Ini menunjukkan bahwa pekerja swasta memiliki presentase 

paling banyak dalam menggunakan internet. Yang sesuai dengan hasil 

survey APJII  pengguna internet dengan pekerjaan karyawan swata 

memiliki presentase sebesar 88%. 

 

 

 

 

21 orang 

38 orang 

2 orang 

7 orang 

2 orang 



34 
 

4.2.4 Tingkat pendidikan 

 

Gambar 8. 

Bar Cart Tingkat Pendidikan Responden 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat pendidikan responden yaitu 

tamat Sma/sederajat 44,3%, lulusan diploma 4,3% dan tamat sarjana sebesar 

51,4%. Hal ini menunjukkan bahwa viewers iklan Ramayana 

#KerenHakAlamSemesta yang menjadi responden dalam penelitian ini 

didominasi oleh lulusan sarjana dan berkerja sebagai pegawai swasta. Yang 

berarti semakin tinggi tingkat pendidikan maka penetrasi internetnya juga 

semkain tinggi. Ini tercermin dari hasil survey APJII yang menunjukkan 

bahwa pengguna internet yang berpendidikan strata 1 mencapai 79,23%. 

 

 

 

 

 

 

 

31 orang 

3 orang 

36 orang 
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4.2.5 Domisili responden 

Tabel 4.1 

Domisili responden 

 

 

 

Dari tabel diatas domisili responden terbagi menjadi 9. Yaitu yang 

tinggal di kota salatiga 71,4%. Semarang 7,1%. Solo 5,7%. Kab, semarang 

5,7%. Boyolali 2,9%. Pekalongan 1,4%. Kudus 1,4%. Banten 1,4% dan 

temanggung 2,9%. Sampel yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa viewers iklan Ramayana #KerenHakAlamSemesta yang menjadi 

responden didominasi oleh yang berdomisili di Salatiga. 

 

4.3.  Karakteristik Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti 6 variabel dependent dan 1 

variabel independent. Yaitu variabel pesan, audio, dialog,. Dengan 

menggunakan indikator daya tarik (menarik perhatian dan membangkitkan 

keinginan terhadap pesan yang disampaikan). 

4.3.1 Pesan  

Bobot terbesar pada dimensi pesan adalah 4x3 = 12. 4 didapat dari 

bobot tertinggi jawaban pertanaan dan 3 dari banyaknya pertanyaan yang 

ada pada indikator ini. Bobot terkecil dari variabel pesan iklan adalah 1 x 3 

 Frequency Percent 

Valid Salatiga 50 71,4 

Semarang 5 7,1 

Solo 4 5,7 

kab. Semarang 4 5,7 

Boyolali 2 2,9 

Pekalongan 1 1,4 

Kudus 1 1,4 

Banten 1 1,4 

Temanggung 2 2,9 

Total 70 100,0 
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= 3. 1 didapat adri bobot terendah jawaban pertanyaan dan 3 dari 

banyaknya pertanyaan dan banyaknya kategori bobot adalah 4.  

Rs = 
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
 = 

12−3

4
 = 

9

4
 = 2,25 

R (bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil 

 M      = banyaknya kategori bobot  

Berdasarkan tabulasi data induk variabel pesan diperoleh skor 

terendah 3 dan skor tertinggi 12. Berdasarkan data tersebut, kemudian untuk 

mengetahui kategori skor variabel pesan dikelompokkan menjadi empat 

kategori, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju yang dapat 

dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 4.2 

Distribusi responden berdasaarkan variabel pesan 

No. skor Kategori Frekuensi Prosentase 

1.  3 – 5,25 STS 2 2,80 

2.  5,26 – 7,51 TS 4 5,70 

3.  7,52 – 9,77 S 50 71,50 

4.  9,78 – 12 SS 14 20,00 

Total 70 100 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 81,5% responden setuju 

(71% setuju dan 20% sangat setuju) bahwa pesan disampaikan dengan jelas 

dan mudah dipahami. Dan 8,5% tidak setuju terhadap pernyataan yang 

diberikan. Hal ini menunjukkan mayoritas responden setuju bahwa pesan 

disampaikan dengan lugas dan responden mampu menangkap pesan yang 

di sampaikan dengan mudah. 
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4.3.2 Audio 

Bobot terbesar pada dimensi audio adalah 4x4 = 16. 4 didapat dari 

bobot tertinggi jawaban pertanyaan dan 4 dari banyaknya pertanyaan yang 

ada pada indikator ini. Bobot terkecil dari variabel audio adalah 1 x 4 = 4. 1 

didapat adri bobot terendah jawaban pertanyaan dan 3 dari banyaknya 

pertanyaan dan banyaknya kategori bobot adalah 4.  

Rs = 
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
 = 

16−4

4
 = 

12

4
 = 3 

R (bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil 

M   = banyaknya kategori bobot  

Berdasarkan tabulasi data induk variabel audio diperoleh skor 

terendah 4 dan skor tertinggi 16. Berdasarkan data tersebut, kemudian untuk 

mengetahui kategori skor variabel audio dikelompokkan menjadi empat 

kategori, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju yang dapat 

dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Distribusi responden berdasaarkan variabel audio 

 

No. Skor Kategori Frekuensi Prosentase 

1.  4 – 7 STS 2 2,90 

2.  7,1– 10,1 TS 15 21,40 

3.  10,2 – 13,2 S 50 71,40 

4.  13,3 – 16 SS 3 4,30 

Total 70 100 
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Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 75,7% setuju ( 71,4  setuju 

dan 4,3% sangat setuju) bahwa suara yang dihasilkan jernih dan enak di 

dengar. Sedangkan 23,3% responden tidak setuju. Dari tabel tersebut 

menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa tata suara yang 

dimiliki iklan Ramayana terdengar merdu sekaligus membuat iklan menjadi 

menarik. 

4.3.3 Bintang iklan 

Bobot terbesar pada dimensi bintang iklan adalah 4x2 = 8. 4 didapat 

dari bobot tertinggi jawaban pertanaan dan 2 dari banyaknya pertanyaan 

yang ada pada indikator ini. Bobot terkecil dari variabel bintang iklan adalah 

1 x 2 = 2. 1 didapat dari bobot terendah jawaban pertanyaan dan 2 dari 

banyaknya pertanyaan dan banyaknya kategori bobot adalah 4.  

Rs = 
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
 = 

8−2

4
 = 

6

4
 = 1,5 

R (bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil 

M   = banyaknya kategori bobot  

Berdasarkan tabulasi data induk variabel bintang iklan diperoleh 

skor terendah 2 dan skor tertinggi 8. Berdasarkan data tersebut, kemudian 

untuk mengetahui kategori skor variabel bintang iklan dikelompokkan 

menjadi empat kategori, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat 

setuju yang dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 4.4 

Distribusi responden berdasaarkan variabel bintang iklan 

No. Skor Kategori Frekuensi Prosentase 

1.  2 – 3,5 STS 0 0 

2.  3,6 – 5,1 TS 20 28,60 
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3.  5,2 – 6,7 S 44 62,90 

4.  6,8 - 8 SS 6 8,50 

Total 70 100 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui 28,5% responden tidak setuju dan 

71,4% setuju ( 61,4% setuju dan 10% sangat setuju) dengan pernyataan  

yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju 

jika bintang iklan yang berperan sebagai anak laki-laki dari raja memiliki 

karakter yang kuat dalam iklan dan pesan yang disampaikan oleh bintang 

iklan dapat dipercaya oleh viewers iklan yang menjadi responden dalam 

penelitian ini. 

4.3.4 Dialog 

Bobot terbesar pada dimensi dialog adalah 4x4 = 16. 4 didapat dari 

bobot tertinggi jawaban pertanaan dan 4 dari banyaknya pertanyaan yang 

ada pada indikator ini. Bobot terkecil dari variabel dialog adalah 1 x 4 = 4. 

1 didapat adri bobot terendah jawaban pertanyaan dan 3 dari banyaknya 

pertanyaan dan banyaknya kategori bobot adalah 4.  

Rs = 
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
 = 

16−4

4
 = 

12

4
 = 3 

      R (bobot)  = bobot terbesar – bobot terkecil 

     M         = banyaknya kategori bobot 

Berdasarkan tabulasi data induk dialog diperoleh skor terendah 4 

dan skor tertinggi 16. Berdasarkan data tersebut, kemudian untuk 

mengetahui kategori skor variabel dialog dikelompokkan menjadi empat 

kategori, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju yang dapat 

dilihat dari tabel berikut. 



40 
 

Tabel 4.5 

Distribusi responden berdasaarkan variabel dialog 

No. Skor Kategori Frekuensi Prosentase 

1. 4 – 7 STS 1 1,40 

2. 7,1– 10,1 TS 15 21,40 

3. 10,2 – 

13,2 

S 54 77,10 

4. 13,3 - 16 SS 0 0 

Total 70 100 

 

Dilihat dari tabel diatas 77,1% setuju bahwa kemampuan dialog 

dengan bahasa tubuh yang dilakukan bintang iklan sesuai, dan 22,8% nya 

tidak setuju ( 21,4% tidak setuju dan 1,4% sangat tidak setuju). Dari data 

diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa dialog 

dalam iklan tersebut dibawakan dengan penuh penghayatan. Begitu juga 

dengan ekspresi wajah bintang iklan yang sesuai saat membawakan dialog 

sehingga pemirsa senang menyaksikannya. 

4.3.5 Penampilan visual 

Bobot terbesar pada variabel penampilan visual adalah 4x3 = 12. 4 

didapat dari bobot tertinggi jawaban pertanaan dan 3 dari banyaknya 

pertanyaan yang ada pada indikator ini. Bobot terkecil dari variabel 

penampilan visual adalah 1 x 3 = 3. 1 didapat adri bobot terendah jawaban 

pertanyaan dan 3 dari banyaknya pertanyaan dan banyaknya kategori bobot 

adalah 4.  

Rs = 
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
 = 

12−3

4
 = 

9

4
 = 2,25 
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R (bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil 

M      = banyaknya kategori bobot  

Berdasarkan tabulasi data induk variabel penampilan visual 

diperoleh skor terendah 3 dan skor tertinggi 12. Berdasarkan data tersebut, 

kemudian untuk mengetahui kategori skor variabel penampilan visual 

dikelompokkan menjadi empat kategori, sangat tidak setuju, tidak setuju, 

setuju, sangat setuju yang dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 4.6 

Distribusi responden berdasaarkan variabel penampilan visual 

No. skor Kategori Frekuensi Prosentase 

1.  3 – 5,25 STS 3 4,20 

2.  5,26 – 7,51 TS 6 8,60 

3.  7,52 – 9,77 S 51 72,80 

4.  9,78 – 12 SS 10 14,20 

Total 70 100 

 

Pada variabel penampilan visual responden yang menjawab setuju 

sebanyak 87% (72,8% setuju dan 14,2% sangat setuju) bahwa objek, warna 

dan gerakan menarik. Dan 12,8% tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden setuju jika penampilan visual dari iklan 

Ramayana #KerenHakAlamSemesta menyita perhatian responden karena 

disajikan dengan kombinasi warna yang sesuai dengan tema dan objek yang 

unik sehingga menghasilkan visualisasi yang atraktif.  

4.3.6 Setting 

Bobot terbesar pada dimensi setting adalah 4x4 = 16. 4 didapat dari 

bobot tertinggi jawaban pertanaan dan 4 dari banyaknya pertanyaan yang 
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ada pada indikator ini. Bobot terkecil dari variabel setting adalah 1 x 4 = 4. 

1 didapat adri bobot terendah jawaban pertanyaan dan 3 dari banyaknya 

pertanyaan dan banyaknya kategori bobot adalah 4.  

Rs = 
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
 = 

16−4

4
 = 

12

4
 = 3 

R (bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil 

          M             = banyaknya kategori bobot 

Berdasarkan tabulasi data induk variabel setting diperoleh skor 

terendah 4 dan skor tertinggi 16. Berdasarkan data tersebut, kemudian untuk 

mengetahui kategori skor variabel setting dikelompokkan menjadi empat 

kategori, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju yang dapat 

dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Distribusi responden berdasaarkan variabel setting 

No. Skor Kategori Frekuensi Prosentase 

1.  4 – 7 STS 2 2,90 

2.  7,1– 10,1 TS 15 21,50 

3.  10,2 – 13,2 S 49 69,90 

4.  13,3 - 16 SS 4 5,70 

Total 70 100 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 75,6% responden menjawab 

setuju (69,9% setuju, 5,7% sangat setuju) bahwa lokasi dan alur cerita 

menarik. Sedangkan 24,4% responden menjawab tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden setuju jika iklan Ramayana 

#KerenHakAlamSemesta memiliki alur cerita yang jelas dan mudah 
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dipahami. Begitu juga setting tempat yang diciptakan sangat unik dan 

menarik. 

 

4.3.7  Daya tarik 

Bobot terbesar pada variabel daya tarik adalah 4x6 = 24. 4 didapat 

dari bobot tertinggi jawaban pertanaan dan 6 dari banyaknya pertanyaan 

yang ada pada indikator ini. Bobot terkecil dari variabel daya tarik adalah 1 

x 6 = 6. 1 didapat adri bobot terendah jawaban pertanyaan dan 3 dari 

banyaknya pertanyaan dan banyaknya kategori bobot adalah 4. 

Rs = 
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
 = 

24−6

4
 = 

18

4
 = 4,5 

R (bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil 

          M  = banyaknya kategori bobot 

Berdasarkan tabulasi data induk variabel daya tarik diperoleh skor 

terendah 6 dan skor tertinggi 24. Berdasarkan data tersebut, kemudian untuk 

mengetahui kategori skor variabel daya tarik dikelompokkan menjadi empat 

kategori, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju yang dapat 

dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Distribusi responden berdasaarkan variabel daya tarik 

No. Skor Kategori Frekuensi Prosentase 

1.  6 – 10,5 STS 1 1,40 

2.  10,6 – 15,1 TS 13 18,60 

3.  15,2 – 19,7 S 43 75,70 

4.  19,8 - 24 SS 3 4,30 

Total 70 100 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 80% responden setuju (75,7 

setuju, dan 4,3% sangat setuju) bahwa iklan tersebut menarik perhatian dan 

menmbulkan minat terhadap pesan yang disampaikan. Sedangkan 20% 

responden menanggapi dengan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas responden dalam penelitian ini setuju jika responden 

menyaksikan lebih dari satu kali karena iklan menarik dan menghibur. Dan 

juga membuat responden ingin mendatangi Ramayana Mall dan 

mendapatkan promo diskon seperti yang disampaikan dalam iklan. 

 

4.4.  Pengaruh unsur iklan terhadap daya tark iklan Ramayana 

versi #KerenHakAlamSemesta : Liburan di Planet Udique 

Sebelum melakukan uji hipotesis menggunakan metode regresi berganda, 

maka perlu dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat untuk melakukan uji regresi 

berganda. 

4.4.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Berdasarkan uji normalitas menggunakan teknik Kolmogorov 

Smirnov diperoleh nilai signifikansi 0.087 yang artinya lebih besar dari 

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji nilai residual 

berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat di lampiran. 

2. Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas didapatkan nilai tolerance 

untuk semua variable independent lebih besar dari 0,100. Dan nilai VIF 

juga menunjukkan nilai lebih kecil dari 10. Dari hasil uji tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hasil uji 

multikolinearitas dapat dilihat di lampiran. 

 

3. Uji Heterokedastisitas 
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Dari hasil uji heterokedastisitas dengan  scatterplot menunjukkan 

bahwa tidak terlihat pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) pada gambar. Serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu y. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak 

terjadi gejala heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat 

di lampiran. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Dari hasil uji autokorelasi diperoleh nilai D-w sebesar 2,012. Du 

(1,802) < Durbin Watson (2,012) < 4-du (2,198). Tidak ada gejala 

autokorelasi jika nilai durbin watson terletak antara du sampai dengan (4-

du). Maka dari penghitungan tersebut dapat disimpulkan tidak ada gejala 

auto korelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat di lampiran. 

4.4.2 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis sebagai berikut : 

H1 = Diduga unsur iklan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap 

daya tarik iklan Ramayana sebagai media promosi.  

H0 = Diduga unsur iklan tidak berpengaruh secara parsial dan simultan 

terhadap daya tarik iklan Ramayana ssebagai media promosi. 

Tabel 4.9 

Tabel Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,768a ,591 ,552 1,467 

a. Predictors: (Constant), setting, audio, dialog, bintang iklan, pesan, 

penampilan visual 

 

Menurut Sugiyono (2007) Pedoman untuk memberikan koefisien 

korelasi sebagai berikut : 
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0,00 – 0,199 = sangat rendah 

0,20 – 0,399 = rendah 

0,40 – 0,599 = sedang 

0,60 – 0,799 = kuat 

0,90 – 1000 = sangat kuat 

Berdassarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka R sebesar 

0,768. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara 

variabel pesan, audio, bintang iklan, dialog, penampilan visual, dan setting 

dengan daya tarik iklan ramayana. Dan dilihat dari arah korelasinya adalah 

positif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai dari faktor pesan, 

audio, bintang iklan, dialog, penampilan visual, dan setting maka semakin 

tinggi pula daya Tarik yang dimiliki oleh iklan Ramayana 

#KerenHakAlamSemesta. 

Angka Adjusted R Square menunjukkan angka 0,552. Yang berarti 

55,2% daya Tarik iklan bisa dijelaskan oleh faktor pesan, audio, bintang 

iklan, dialog, penampilan visual, dan setting. Sedangkan sisanya yaitu 44,8 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 

Tabel 4.10 

Tabel Anova 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 195,643 6 32,607 15,146 ,000b 

Residual 135,628 63 2,153   

Total 331,271 69    

a. Dependent Variable: Daya tarik 

b. Predictors: (Constant), setting, audio, dialog, bintang iklan, pesan, penampilan visual 

 

Berdasarakan tabel diatas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 15,146 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan df1 = 6 dan df2 = 63 maka 

besarnya F tabel dengan taraf signifkan 5% adalah sebesar 2,25. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (15,146 > 2,25). Ini 
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menunjukkan bahawa ada pengaruh yang signifikan antara vaiabel pesan, 

audio, bintang iklan, dialog, penampilan visual dan setting dengan daya 

tarik iklan Ramayana. 

Dari tabel Nampak besarnya nilai probabilitas adalah 0,000 lebih 

kecil dari 0,05. Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolakdan 

H1 diterima. Artinya variabel pesan, audio, bintang iklan, dialog, 

penampilan visual, dan setting secara bersama – sama berpengaruh terhadap 

daya tarik iklan ramayana. 

Tabel 4.11 

Tabel coefficients 

 

Persamaan regresi yang dperoleh berdasarkan perhitungan diatas 

adalah sebagai berikut : 

Y= 3,358 + 0,223Pesan + 0, 018Audio + 1,113Bintang iklan + 0, 245Dialog + 

0,058Penampilan visual + 0,129Setting + 2,370 

 

Dari persamaan regresi diperoleh konstanta 3,358 yang menyatakan 

bahwa bila semua variabel yaitu pesan, audio, bintang iklan, dialog, 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,358 2,370  1,417 ,162 

pesan ,223 ,228 ,142 ,981 ,330 

audio ,018 ,167 ,012 ,107 ,915 

bintang iklan 1,113 ,292 ,492 3,808 ,000 

dialog ,245 ,236 ,109 1,041 ,302 

penampilan 

visual 

,058 ,218 ,040 ,268 ,790 

setting ,129 ,223 ,086 ,580 ,564 

a. Dependent Variable: Daya tarik 
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penampilan visual, dan Setting bernilai 0 maka nilai variabel daya tarik 

adalah 3,358. 

Koefisien regresi variabel pesan (X1) iklan sebesar 0,223, artinya 

apabila pesan ditingkatkan 1 satuan, maka daya tarik iklan mengalami 

kenaikan sebesar 0,223 satuan. Koefisien bernilai positif artinya ada 

hubungan searah antara pesan iklan dengan daya tarik iklan. Apabila 

variabel pesan disampaikan dengan lebih jelas maka ada kemungkinan daya 

tarik iklan meningkat. 

Koefisien regresi variabel audio (X2) sebesar 0,018, artinya apabila 

audio ditingkatkan 1 satuan, maka daya tarik iklan mengalami kenaikan 

sebesar 0,018 satuan. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah 

antara audio dengan daya tarik iklan. Apabila variabel audio lebih jernih dan 

enak di dengar maka ada kemungkinan daya tarik iklan meningkat. 

Koefisien regresi variabel bintang iklan (X3) sebesar 1,113, artinya 

apabila bintang iklan ditingkatkan 1 satuan, maka daya tarik iklan 

mengalami kenaikan sebesar 1,113 satuan. Koefisien bernilai positif artinya 

ada hubungan searah antara bintang iklan dengan daya tarik iklan. Semakin 

baik keahlian berakting bintang iklan maka ada kemungkinan daya tarik 

iklan meningkat. 

Koefisien regresi variabel dialog (X4) sebesar 0,245, artinya apabila 

dialog ditingkatkan 1 satuan, maka daya tarik iklan mengalami kenaikan 

sebesar 0,245 satuan. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah 

antara dialog dengan daya tarik iklan. Apabila kemampuan dialog bintang 

iklan ditingkatkan maka ada kemungkinan daya tarik iklan meningkat.  

Koefisien regresi variabel penampilan visual (X5) sebesar 0,058, 

artinya apabila penampilan visual ditingkatkan 1 satuan, maka daya tarik 

iklan mengalami kenaikan sebesar 0,058 satuan. Koefisien bernilai positif 

artinya ada hubungan searah antara penampilan visual dengan daya tarik 

iklan. Apabila objek, gerakan, dan warna dikemas dengan lebih menarik 

maka ada kemungkinan daya tarik iklan meningkat. 



49 
 

Koefisien regresi variabel setting (X6) sebesar 0,129, artinya apabila 

setting ditingkatkan 1 satuan, maka daya tarik iklan mengalami kenaikan 

sebesar 0,129 satuan. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah 

antara setting dengan daya tarik iklan. Apabila lokasi dan alur cerita iklan 

di setting dengan lebih unik maka ada kemungkinan daya tarik iklan 

meningkat. 

 

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji pengaruh 

variabel pesan, audio, bintang iklan, dialog, penampilan visual dan setting 

secara parsial terhadap daya tarik iklan ramayana adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.12 

Uji Determinasi Faktor Penelitian 

Variabel 

Nilai Determinan 

R2 

𝒕𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕  𝒕𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 Hasil 

Pesan 0,411 0,981 < 

 

 

1,998 

Tidak signifikan 

Audio 0,212 0,107 < Tidak Signifikan 

Bintang 

iklan 

0,541 3,808 > Signifikan 

Dialog 0,250 1,041 < Tidak signifikan 

Penampilan 

visual 

0,386 0,268 <  Tidak signifikan 

Setting 0,394 0,580 < 
 

Tidak signifikan 

 

 

a. Pengaruh variable pesan terhadap daya Tarik 
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Berdasarkan tabel coefficient diperoleh nilai Thitung 0,981 dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,330. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Thitung 

lebih kecil dari Ttabel 1,998 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel pesan  memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap daya tarik iklan Ramayana. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.13 

Tabel Model Summary Pesan 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,641a ,411 ,402 1,694 

a. Predictors: (Constant), pesan 

 

Dari tabel diatas menunjukka nilai R square secara parsial sebesar 

0,411. Artinya daya tarik dapat dipengaruhi oleh variabel pesan sebesar 

41,1% dan sisanya sebesar 58,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. 

 

b. Pengaruh variabel audio terhadap daya tarik 

Berdasarkan tabel coefficients diperoleh nilai Thitung 0,107 dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,915. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Thitung 

lebih kecil dari Ttabel 1,998 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya variabel audio 

memiliki pengaruh yang tidak  signifikan terhadap daya tarik iklan 

ramayana. 
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Tabel 4.14 

Tabel Model Summary Audio 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,460a ,212 ,200 1,959 

a. Predictors: (Constant), audio 

 

Dari tabel diatas menunjukka nilai R square secara parsial sebesar 

0,212. Artinya daya tarik dapat dipengaruhi oleh variabel audio sebesar 

21,2% dan sisanya sebesar 78,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. 

 

 

c. Pengaruh variabel bintang iklan terhadap daya tarik 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilali Thitung 3,808 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Thitung lebih 

besar dari Ttabel 1,998 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian maka dapat dikatakan bahwa variabel bintang iklan berpengaruh 

secara signifikan terhadap daya tarik iklan ramayana. 

Tabel 4.15 

Tabel Model Summary Bintang iklan 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,736a ,541 ,534 1,495 

a. Predictors: (Constant), bintang iklan 

 

Dari tabel diatas menunjukka nilai R square secara parsial sebesar 

0,541. Artinya daya tarik dapat dipengaruhi oleh variabel bintang iklan 

sebesar 54,1 % dan sisanya sebesar 45,9% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 
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d. Pengaruh variabel dialog terhadap daya tarik  

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilali Thitung 1,041 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,302. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Thitung lebih 

kecil dari Ttabel 1,998 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Dengan 

demikian maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang artinya bahwa variabel 

dialog memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap daya tarik. 

Tabel 4.16 

Tabel Model Summary Dialog 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,500a ,250 ,239 1,911 

a. Predictors: (Constant), dialog 

 

Dari tabel diatas menunjukka nilai R square secara parsial sebesar 

0,250. Artinya daya tarik dapat dipengaruhi oleh variabel dialog sebesar 

25% dan sisanya sebesar 75% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

 

e. Pengaruh variabel penampilan visual terhadap daya tarik 

Berdasarkan tabel coefficients diperoleh nilai Thitung 0,268 dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,790. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Thitung 

lebih kecil dari Ttabel 1,998 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang artinya bahwa 

variabel penampilan visual memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap daya tarik.  

 

Tabel 4.17 

Tabel Model Summary Penampilan visual 

Model Summary 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,621a ,386 ,376 1,730 

a. Predictors: (Constant), penampilan visual 

 

Dari tabel diatas menunjukka nilai R square secara parsial sebesar 

0,386. Artinya daya tarik dapat dipengaruhi oleh variabel dialog sebesar 

38,6% dan sisanya sebesar 61,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. 

 

f. Pengaruh variabel setting terhadap daya tarik 

Berdasarkan tabel coefficients diperoleh nilai Thitung 0,580 dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,564. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Thitung 

lebih kecil dari Ttabel 1,998 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang artinya bahwa 

variabel setting  memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap daya 

tarik. 

Tabel 4.18 

Tabel Model Summary Setting 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,627a ,394 ,385 1,719 

a. Predictors: (Constant), setting 

 

Dari tabel diatas menunjukka nilai R square secara parsial sebesar 

0,394. Artinya daya tarik dapat dipengaruhi oleh variabel dialog sebesar 

39,4% dan sisanya sebesar 60,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. 

 

4.4.3 Pembahasan hasil penelitian 
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Berdasarkan hasil analisis variabel pesan, audio, bintang iklan, 

dialog, penampilanvisual,dan setting terhadap daya tarik  iklan Ramayana 

versi #KerenHakAlamSemesta, yang paling banyak menjadi responden 

dalam penelitian ini adalah wanita dengan presentase 58,6% dan sisanya 

41,4% pria. Dan didominasi oleh responden berusia 18 – 29 tahun sebanyak 

92,8%, yang menunjukkan bahwa penetrasi penggunaan internet di 

indonesia cukup tinggi terutama dikalangan muda. Dalam penelitian ini 

sebagian besar responden memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta yaitu 

sebesar 54% dan tingkat pendidikan didominasi oleh tamatan sarjana 

sebanyak 51,4%. Sedangkan 71,4% responden berdomisili di kota salatiga.  

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan H0 ditolak dan 

H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel unsur iklan yaitu Pesan, 

Audio, Bintang iklan, Dialog, Penampilan visual, dan Setting memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap daya tarik iklan Ramayana versi 

#KerenHakAlamSemesta : Liburan di Planet Udique. Sumbangan pengaruh 

unsur iklan secara bersama – sama dapat dilihat dari nilai koefisien 

determinasi (R2). Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai R2 sebesar 0,552. 

Artinya unsur iklan memberikan pengaruh sebesar 55,2% terhadap daya 

tarik iklan Ramayana versi #KerenHakAlamSemesta : Liburan di Planet 

Udique. Sedangkan sisanya yaitu 44,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak di jelaskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian setiyowati (2008) yang menyatakan bahwa adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi daya tarik iklan yaitu variabel pesan, audio, bintang 

iklan, dialog, penampilan visual dan setting, terbukti dari jawaban 

responden yang  mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju. 

 Meskipun secara simultan faktor Pesan, Audio, Bintang iklan, 

Dialog, Penampilan visual, dan Setting memberikan pengaruh signifikan 

terhadap daya tarik iklan Ramayana versi #KerenHakAlamSemesta. Namun 

dalam penelitian ini variabel  pesan, audio, bintang iklan, dialog, 
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penampilan visual dan setting secara parsial tidak semuanya memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap daya tarik iklan.  

Secara parsial variabel pesan berpengaruh positif terhadap daya tarik 

iklan Ramayana versi #KerenHakAlamSemesta, meskipun tidak signifikan. 

Nilai determinasi secara parsial variabel pesan sebesar 41,1%. Meski tidak 

signifikan, respon dari responden terhadap pernyataan variabel pesan 

menunjukkan bahwa rata – rata responden dapat menangkap pesan iklan 

dengan mudah.  

Hasil dari uji secara parsial terhadap variabel audio menunjukkan 

bahwa variabel audio berpengaruh positif walaupun tidak signifikan 

terhadap daya tarik iklan Ramayana versi #KerenHakAlamSemesta. 

Variabel audio memiliki nilai determinasi yang tidak begitu besar yaitu 

21,2%. Meski tidak signifikan respon pemirsa terhadap pernyataan yang 

berkaitan dengan variabel audio dapat diketahui rata - rata responden setuju 

bahwa suara yang dihasilkan selaras dengan tema iklan. 

Hasil uji secara parsial dari variabel bintang iklan menunjukkan 

bahwa bintang iklan berpengaruh signifikan terhadap daya tarik iklan, 

dengan nilai determinasi 0,541 (54,1%). Sekaligus menjadi variabel yang 

pengaruhnya paling dominan terhadap daya tarik iklan. hal ini dikarenakan 

bintang iklan yang begitu melekat dibenak pemirsa dan memiliki karakter 

yang kuat. Sesuai dengan respon pemirsa dalam kolom komentar yang 

menyoroti karakter kepala ibu – ibu dalam rice cooker dalam iklan tersebut. 

Hasil uji secara parsial dari variabel dialog menunjukkan bahwa 

variabel dialog berpengaruh positif terhadap daya tarik iklan Ramayana 

versi #KerenHakAlamSemesta, akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan, 

dengan nilai determinasi 0,250 (25%). Meskipun rata – rata responden 

setuju bahwa dialog dalam iklan tersebut unikdan dibawakan dengan penuh 

penghayatan.  
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Hasil uji secara parsial variabel penampilan visual berpengaruh 

positif terhadap daya tarik iklan Ramayana versi #KerenHakAlamSemesta, 

meskipun tidak berpengaruh secara signifikan, dengan nilai determinasi 

sebesar 38,6%. Meski demikian respon pemirsa terhadap variabel 

penampilan visual mendapat respon yang positif dari khalayak bahwa 

kombinasi warna yang dihasilkan dalam iklan tersebut atraktif. 

Dalam uji terhadap variabel setting menunjukkan bahwa variabel 

setting memiliki pengaruh yang positif terhadap daya tarik iklan Ramayana 

versi #KerenHakAlamSemesta, walaupun pengaruhnya secara parsial tidak 

menunjukkan hasil yang signifikan. dan memiliki nilai determinasi sebesar 

39,4%. Respon pemirsa terhadap variabel setting menunjukkan bahwa rata 

– rata responden setuju bahwa lokasi dan alur cerita iklan Ramayana versi 

#KerenHakAlamSemesta menarik. 

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jannata 

(2014) menyatakan bahwa secara parsial variabel pesan iklan, bintang iklan 

alur cerita iklan, dialog dan ide cerita iklan berpengaruh secara positif 

terhadap daya tarik iklan. dalam penelitian tersebut yang berpengaruh 

paling dominan terhadap daya tarik iklan adalah variabel pesan iklan. 

Dibanding penelitian sebelumnya, penelitian kali ini mendapat hasil bahwa 

variabel bintang iklan memiliki pengaruh paling dominan terhadap daya 

tarik iklan. hal ini menunjukkan bahwa bintang iklan sebagai pembawa 

pesan mampu meyakinkan pemirsa lewat keahliannya dalam berakting.  

 

 




