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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran  

Menurut (Kotler dan Keller, 2008:5) Pemasaran adalah suatu fungsi 

organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, 

dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pemilik sahamnya. 

Menurut Cannon, Perrcault dan McCarthy (2008 : 8), pemasaran 

(marketing) adalah suatu aktifitas yang bertujuan mencapai sasaran 

perusahaan, dilakukan dengan cara mengantisipasi kebutuhan pelanggan 

atau klien serta mengarahkan aliran barang dan jasa yang memenuhi 

kebutuhan pelanggan atau klien dari produsen. 

Menurut Daryanto (2011:1), pemasaran adalah suatu proses sosial 

yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Sedangkan pelaksanaan dari pada pemasaran tersebut dibutuhkan 

yang namanya konsep manajemen pemasaran. Menurut Wahjono (2009: 2), 

pada dasarnya manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan 

pelaksanaan dari perwujutan, pemberian harga, promosi, dan distribusi dari 

barang-barang, jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan 

kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Hal ini 
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berarti dalam manajemen pemasaran atas barang, jasa dan gagasan dengan 

tujuan utama kepuasan pihak-pihak terlibat. 

2.1.1 Bauran Pemasaran 

Dalam pemasaran terdapat strategi pemasaran yang disebut bauran 

pemasaran (Marketing mix) yang memiliki peranan penting dalam 

mempengaruhi konsumen agar dapat membeli suatu produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan.Elemen-elemen bauran pemasaran terdiri dari 

semua variabel yang dapat dikontrol perusahaan untuk dapat memuaskan 

para konsumen. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:92)“Marketing mix is good 

marketing tool is a set of products, pricing, promotion, distribution, 

combined to produce the desired response of the target market” 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan alat pemasaran yang baik yang berada dalam suatu perusahaan, 

dimana perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat mempengaruhi 

respon pasar sasaran.  

Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang 

dikenal dalam istilah 4P, yaitu product (produk), price (harga), place(tempat 

atau saluran distribusi), dan promotion (promosi), sedangkan dalam 

pemasaran jasa memiliki beberapa alat pemasaran tambahan seperti people 

(orang), physical evidence (fasilitas fisik), dan process (proses), sehingga 

dikenal dengan istilah 7P. maka dapat disimpulkan bauran pemasaran jasa 

yaitu product, price, place, promotion, people, physical evidence, and 

process. 
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Adapun pengertian 7P menurut Kotler dan Amstrong (2012:62) 

adalah sebagai berikut : 

1. Produk  

Produk (product), adalah mengelola unsur produk termasuk 

perencanaan dan pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan 

dengan mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan 

mengambil tindakan yang lain yang mempengaruhi bermacam-macam produk 

atau jasa. 

2. Price   

Harga (price), adalah suatu sistem manajemen perusahaan yang akan 

menentukan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus 

menentukan strategi yang menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos 

angkut dan berbagi variabel yang bersangkutan. 

3. Place   

Distribusi (place),yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan 

yang dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa dan juga untuk melayani 

pasar sasaran, serta mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan 

perniagaan produk secara fisik. 

4. Promosi  

Promosi (promotion), adalah suatu unsur yang digunakan untuk 

memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru 

pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, 

maupun publikasi. 
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5. Physical Evidence 

Sarana fisik (Physical Evidence), merupakan hal nyata yang turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan 

produk atau jasa yang ditawarkan. Unsur yang termasuk dalam sarana fisik 

antara lain lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, 

warna dan barang-barang lainnya. 

6. People  

Orang (People), adalah semua pelaku yang memainkan peranan 

penting dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi 

pembeli. Elemen dari orang adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan 

konsumen lain. Semua sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian 

karyawan dan penampilan karyawan memiliki pengaruh terhadap 

keberhasilan penyampaian jasa. 

7. Proses 

Proses (Process), adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan 

aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses 

ini memiliki arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa 

merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan 

jasa akan senang merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu 

sendiri.Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai bauran pemasaran, maka 

dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran memiliki elemen-elemen yang 

sangat berpengaruh dalam penjualan karena elemen tersebut dapat 

mempengaruhi minat konsumen dalam melakukan keputusan pembelian.  
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2.1.2 Promosion Mix 

Menurut Kotler & Armstrong (2008:116), bauran promosi 

(promotion mix) juga disebut bauran komunikasi pemasaran (marketing 

communication mix) perusahaan merupakan paduan spesifik iklan, promosi 

penjualan, sarana pemasaran langsung, penjualan personal, dan hubungan 

masyarakat yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai 

pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan.  

Definisi lima sarana promosi utama adalah sebagai berikut : 

1. Periklanan (advertising) 

2. Promosi penjualan (sales promotion) 

3. Pemasaran langsung (direct marketing) 

4. Penjualan personal (personal selling) 

5. Hubungan masyarakat (public relations) 

Penjelasan dari lima sasaran promosi adalah sebagai berikut : 

1. Periklanan (Advertising) 

Kotler & Armstrong (2008:150) mendefiniskan, periklanan 

(advertising) dalam hal ini merupakan semua bentuk presentasi 

nonpribadi dan promosi ide, barang, atau jasa yang dibayar oleh sponsor 

tertentu. Menurut Kotler & Armstrong (2008:157) adapun suatu iklan 

memiliki karakteristik sebagai berikut:  

a. Penemuan informasi tentang produk / perusahaan dari berbagai 

media mudah. 

b. Design media yang digunakan menarik. 
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c. Informasi yang disampaikan dalam berbagai media jelas. 

d. Pesan yang terkandung dalam berbagai media dapat dipercaya. 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Kotler & Armstrong (2008:204) mendefiniskan promosi 

penjualan (sales promotion) terdiri dari insentif jangka pendek untuk 

mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa. 

Karakteristik dari sales promotion menurut Kotler & Armstrong 

(2008:204) yaitu:  

a. Besar / ukuran insentif yang ditawarkan menarik. 

b. Insentif yang ditawarkan bervariasi. 

c. Syarat untuk mendapatkan insentif yang ditawarkan jelas. 

d. Waktu pelaksanaan insentif yang dilakukan tepat. 

3. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Menurut Kotler & Armstrong (2008:223), pemasaran langsung 

(direct marketing) terdiri dari hubungan langsung dengan konsumen 

individual yang ditargetkan secara seksama untuk meraih respons segera 

dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng. 

Karakteristik dari direct marketing menurut Kotler & Armstrong 

(2008:222) yaitu : 

a. Interaksi melalui pemasaran langsung yang interaktif 

b. Interaksi dari perusahaan yang interaktif 

4. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Menurut Kotler & Armstrong (2008:182), penjualan personal 

(personal selling) adalah presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan 
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dengan tujuan melakukan penjualan dan membangun hubungan dengan 

pelanggan. 

Kotler & Amstrong (2008:200), mendeskripsikan karakteristik 

dari personal selling adalah : 

a. Penampilan wiraniaga baik 

b. Wiraniaga menguasai informasi perusahaan 

c. Kemampuan wiraniaga dalam menjelaskan produk bagi pelanggan 

memuaskan 

d. Wiraniaga dapat mengidentifikasi konsumen baru atau konsumen 

lama dengan baik 

5. Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

Menurut Kotler & Armstrong (2008:168), hubungan masyarakat 

(public relations) membangun hubungan baik dengan berbagai 

masyarakat perusahaan dengan memperoleh publisitas yang diinginkan, 

membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menghadapi 

rumor, cerita, dan kejadian tak menyenangkan. 

Adapun kriteria public relations menurut Kotler & Armstrong 

(2008:171) dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu:  

a. Berita yang tersebar mengenai perusahaan  

b. Identitas perusahaan yang unik, berbeda dari yang lainnya 

c. Kegiatan pelayanan masyarakat 

 

 



 16 

2.2 Iklan 

Menurut Kotler (2008: 244) “Iklan adalah segala bentuk penyajian 

non personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh suatu sponsor tertentu 

yang memerlukan pembayaran”.  

Periklanan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal tentang 

sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu 

khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, 

majalah, direct mail, reklame luar ruang, atau kendaraan umum (Lee & 

Johnson, 2007:3). 

Iklan merupakan bentuk komunikasi, maka keberhasilannya dalam 

mendukung program pemasaran merupakan pencerminan dari keberhasilan 

komunikasi perusahaan menggunakan iklan sebagai media komunikasi, tentu 

mengupayakan isi iklan tersebut mampu menciptakan keyakinan yang positif 

terhadap atribut-atribut produknya karena keyakinan semacam ini akan 

mendorong sikap konsumen yang positif juga terhadap merek tersebut. 

tujuan periklanan adalah sebagai berikut (Kotler dan Amstrong, 

2008:72) : 

a. Memberi Informasi  

membuat konsumen sadar akan merek – merek baru, mendidik 

mereka berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra 

merek yang positif. Karena merupakan suatu bentuk komunikasi yang efektif, 

berkemampuan menjangkau khalayak luas. 
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b. Membujuk  

Iklan yang efektif akan mampu membujuk pelanggan untuk 

mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Terkadang, membujuk berbentuk 

mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi 

keseluruhan kategori produk dan iklan berupaya untuk membangun 

permintaan sekunder, permintaan bagi merek perusahaan yang spesifik. 

c. Mengingatkan  

Iklan menjaga merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para 

konsumen. saat kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan produk yang 

diiklankan, dampak periklanan untuk hadir di benak konsumen sebagai suatu 

kandidat merek yang akan dibeli. Periklanan yang efektif juga meningkatkan 

minat terhadap merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang 

mungkin tidak akan dipilihnya. 

2.3 Jingle  

Menurut Well, Moriarty & Burnett (dalam Mahjudie, 2007:20) 

“Jingle adalah pesan iklan yang ditampilkan mengunakan musik”.  

Menurut Belch (2009:1003), “Musik adalah bagian penting dari 

suatu iklan televisi dan dapat diputar dalam berbagai variasi adegan. Musik 

memberikan latar belakang yang menyenangkan atau membantu 

menciptakan suasana yang nyaman”. 

Jingle dari iklan dapat membentuk kesadaran akan musik yang 

menjadi latar belakang dapat membentuk perasaan tertentu (Salomon, 

2004:56). 



 18 

Jingle adalah pesan musikal disekitar brand. Sebuah jingle yang 

baik sangat mempengaruhi tingkat brand awareness, juga dapat menjadi 

dasar strategi dasar strategi periklanan yang cukup panjang. Jingle harus 

terus diperbarui sesuai perkembangan pasar (Kai & rainer, 2009). 

Jingle merupakan susunan berbagai macam musik, biasannya 

membawa deretan slogan atau kampanye. Secara ringkas bahwa jingle 

merupakan komposisi dari nada, melodi, harmoni, tempo dan dinamika 

(Machlis, 2007:11). 

Menurut  Wulandari (2010), jingle adalah musik yang mengiringi 

sebuah iklan yang diciptakan untuk mengingatkan khalayak akan iklan 

tersebut. Jingle digunakan untuk menarik perhatian, menyalurkan pesan 

penjualan, menentukan tekanan emosional untuk iklan dan mempengaruhi 

suasana hati pendengar. 

jingle tersebut dapat digunakan menurut wulandari sebagai berikut : 

1. Menarik perhatian. 

2. Menyalurkan pesan penjualan. 

3. Menentukan tekanan emosional untuk iklan. 

4. Mempengaruhi suasana hati pendengar. 

Menurut (Sanjaya & Kusasih, 2012), Jingle dapat diambil dari 

musik yang temanya mudah diingat oleh audiens.banyak iklan yang secara 

khusus meminta sebuah lagu untuk diubah menjadi jingle yang isinya 

disesuaikan dengan pesan iklan atau karakteristik produk atau jingle bisa 
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juga mengambil begitu saja dari lagu –lagu yang sudah dikenal luas oleh 

masyarakat. 

Berikut beberapa alasan utama pengiklan menggunakan iklan berbasis 

jingle adalah karena mereka percaya bahwa musik dapat (Pelsmacker, dkk, 

2004:198) adalah sebagai berikut : 

1. Menimbulkan perhatian atau kesadaran akan produk. 

2. Menciptakan susasana hati.  

3. Menimbulkan ketenangan atau menimbulkan bunyi emosional yang 

dapat meningkatkan evaluasi atas produk dan memfasilitasi penerimaan 

pesan.  

4. Mengirim pesan dari merek dengan cara yang unik. 

5. Membangun personalitas merek.  

6. Mengkomunikasikan nilai budaya.  

Terdapat lima indikator dari jingle yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi jingle menurut (Keller, 2003:175-180), dalam (Soehadi, 

2005:31) yaitu : 

1. Mudah diingat (Memorability) 

Memorability yaitu kemudahan jingle untuk diingat. Memorability 

jingle ini merupakan faktor yang penting atas sebuah jingle. Konsumen 

sering tidak mempertimbangkan banyak informasi dalam membuat 

keputusan atas produk, sehingga diperlukan sekali jingle yang mudah 

untuk diingat dan dikenal. Dengan sifat jingle yang menarik dan mudah 
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diingat ini, maka memungkinkan konsumen menyayikan jingle kembali 

setelah mereka mendengarnya dari iklan. Memorability terbagi atas : 

1) Easily recalled  

Easily recalled adalah kemudahan jingle untuk diingat oleh 

konsumen  

2) Easily recognition  

Easily recognition adalah kemudahan jingle untuk dikenali. 

2. Bermakna (Meaningfulness) 

Meaningfulness yaitu jingle mempunyai arti. Karena sifat 

musikalnya, jingle dapat mengkomunikasikan informasi tentang produk, 

tetapi jingle seringkali menyampaikan arti dari sebuah merek dengan cara 

yang tidak langsung dan ringkas Meaningfulness terbagi atas : 

1) Descriptive  

Descriptive yaitu jingle memaparkan infromasi umum akan sifat 

dasar dari produk. 

2) Persuasive  

Persuasive yaitu jingle mencakup informasi khusus mengenai 

sifat dan manfaat khusus atas suatu produk. 

3. Disukai (Likability) 

Likability yaitu jingle yang disukai . Sebuah jingle tidak harus 

selalu terkait dengan produk. Unsur – unsur dari jingle yang dipilih 

haruslah : 
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1) Fun and interesting  

Jingle harus terdengar menarik dan menyenangkan.  

2) Rich in visual and verbal imagery  

Jingle yang dipilih adalah yang kaya secara visual dan verbal. 

4. Penyesuaian (Adaptability) 

Adaptability adalah jingle iklan yang tidak mudah usang atau dapat 

beradaptasi dengan perkembangan zaman. Adaptability terbagi atas : 

1) Flexible  

Jingle yang dapat digunakan dari masa ke masa semakin 

fleksibel sebuah jingle maka semakin mudah jingle tersebut 

untuk diperbaharui. 

2) Updatable  

Jingle tidak ketinggalan jaman, karena adanya perubahan yang 

terus menerus atas nilai dan opini konsumen atau hanya karena 

kebutuhan agar jingle selalu up to date dan sesuai dengan jaman 

sekarang maka jingle harus terus diperbaharui setiap waktu. 

5. Dapat dilindungi (Protectability) 

Protectability adalah jingle yang dapat diproteksi. Protectability 

terbagi atas : 

1) Legally  

Jingle dapat dilindungi menurut hukum.  
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2) Competitive  

Jingle dapat dilindungi dari para pesaing. Apabila jingle terlalu 

mudah untuk ditiru maka keunikan dari jingle akan hilang. 

2.4 Tagline  

Tagline merupakan bagian dari iklan yan bertujuan agar iklan 

tersebut agar mudah diingat oleh konsumen. Tagline dalam suatu iklan 

memegang peranan penting. Menurut Nuradi (1996:) kalimat singkat 

sebagai penutup teks inti yang menyimpulkan secara singkat tujuan 

komunikasi suatu iklan.   

Tagline merupakan suatu ungkapan pendek berisi pesan pendek dan 

mudah diingat. Tagline ini bisa disamakan dengan slogan, atau jargon 

dalam iklan. Penggunaan tagline ini adalah untuk memperkuat 

kemampuan iklan dalam mengeksekusi (mencapai sasarannya) yaitu 

mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk yang diiklankan. 

Menurut Ismiati (2000:230) peran tagline dalam sebuah iklan 

merupakan hal yang teramat penting untuk dapat membantu menanamkan 

sebuah produk yang diiklankan kedalam benak konsumen. Dengan adanya 

tagline dalam sebuah iklan, maka akan sangat membantu masyarakat untuk 

mengingat merek dari produk yang ditawarkan. 

Jadi tagline merupakan sederetan kalimat atau ungkapan kreatif yang 

mudah diingat dan mampu mempersentasikan keseluruhan pesan iklan dari 

perusahaan kepada konsumen atau masyarakat, yang meliputi merek dan 
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karakter produknya, dalam rangka proses penanaman konsep terhadap 

produk secara positif ke dalam benak masyarakat (Abimoro, 2014:35). 

Tagline dapat digunakan untuk membantu mengkomunikasikan titik 

pembeda dari pesaing (Susanto dan Wijanarko, 2004;86). Tagline ini 

bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi, maupun sebagai 

strategi agar konsumen tidak bosan. Pengenalan tagline baru biasanya 

dilakukan melalui program above the line (ATL) berupa penayangan iklan 

diberbagai media massa cetak dan elektronik. 

Defenisi-defenisi diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa tagline 

Adalah serangkaian kalimat pendek yang merupakan bagian dari iklan 

yang bisa digunakan sebagai penutup pesan agar konsumen mudah 

mengingat isi pesan iklan dan mempunyai daya pembeda dari iklan-iklan 

pesaingnya. 

Keberhasilan tagline iklan dalam menjalankan fungsinya dapat 

diukur dengan 4 indikator, yaitu : (Darno :2007) 

1. Familiarity. 

Tagline yang mudah diingat oleh konsumen dan mengetahui 

tagline iklan yang ditayangkan di televisi serta perubahan dalam 

tagline iklan tersebut. 

2. differentiation  

perbedanaan yang menjadi ciri khas dari produk-produk pesaing 

lainnya. Tagline yang dimiliki produk iklan sesuai dengan 

harapan konsumen. 
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3. message of value  

sejauh mana efek pesan iklan yang disampaikan itu dapat 

menarik perhaian, dimengerti dipahami, membangkitkan emosi 

dan menggerakkan sasarannya untuk memberikan tanggapan 

yang dikehendaki. 

2.   Relevant  

Sejauh mana kesesuaian tagline dengan produk, artinya tagline 

memang merupakan deskrispsi singkat produk sehingga dapat 

menjadi salah satu karakter yang membentukan image dalam 

benak konsumen atas produk yang diiklankan. 

2.4.1 Tagline yang efektif  

Menurut Abimoro (2014:22) tagline yang efektif adalah yang 

mampu memupuk loyalitas konsumen terhadap brand tersebut, sehingga ia 

bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan pengetahuan konsumen 

tentang brand tersebut. Mengingat persaingan dengan produk lain yang 

sejenis maupun dengan produk subsitusinnya merupakan suatu 

keniscayaan dalam dunia bisnis/perdagangan. 

Iklan merupakan bagian dari strategi pemasaran yang harus dinamis. 

Ia harus mampu memupuk loyalitas konsumen terhadap brand tersebut, 

sehingga ia bisa mempertahankankan bahkan meningkatkan eksistensi 

brand tersebut. Mengingat persaingan dengan produk lain yang sejenis 

maupun dengan produk subtitusinnya merupakan suatu keniscayaan dalam 

dunia bisnis/perdagangan. 
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Iklan yang efektif mampu mempengaruhi afeksi dan kognisi serta 

prilaku konsumen, dengan iklan konsumen mengenal produk. Kampanye 

iklan yang intensif dan berkelanjutan ditujukan untuk membangun 

awareness konsumen. 

Jadi, kehadiran tagline bukanlah sesuatu yang mutlak. Namun ia 

mempunyai peran unik dan manfaat khusus dalam mendukung komunikasi 

merek. 

2.5  Brand Awareness. 

Kesadaran merek adalah kesanggupan seseorag calon pembeli untuk 

mengenali atau mengikat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian 

kategori produk tertentu (Rangkuti, 2008 : 39).  

Tingkat kesadaran merek secara berurutan dapat digambarkan 

sebagai suatu piramida seperti di bawah ini : 

 

Gambar 2.1 : Tingkatan Kesadaran Merek (Brand Awareness)

 

Sumber : Rangkuti, (2008) the power of brand 

 

 

 

Top 
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Brand Recall 

Brand Recognition 
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a. Unware of brand (tidak menyukai merek) 

Merupakan tingkat paling rendah dalam piramida kesadaran merek, 

dimana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. 

b. Brand Recognition (pengenalan merek) 

Tingkat minimal dalam kesadaran merek. Hal ini penting pada saat 

seseorang pembeli memilih suatu merek pada saat pembelian. 

c. Brand Recall (pengingatan kembali terhadap merek) 

Pengingat kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan 

seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas 

produk. 

d. Top of Mind (puncak pikiran) 

Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan 

peringatan dan ia dapat menyebutkan satu nama merek, maka merek 

yang paling banyak disebutkan pertama sekali merupakan puncak 

pikiran. 

Upaya untuk meraih kesadaran merek, baik dalam tingkat pengenalan 

maupun pengingatan kembali melibatkan dua kegiatan yaitu : berusaha 

memperoleh identitas merek dan berusaha mengkaitkannya dengan kelas 

produk tertentu (Rangkuti, 2008:40). Berdasarkan definisi diatas disimpulkan 

bahwa kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai dari suatu kategori produk 

tertentu.Oleh karena itu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek 

merupakan hal penting perusahaan untuk membangun ekitas merek yang kuat. 
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Menurut (Durianto-Sugiarto-Sitinjak 2006:55) mengatakan brand 

awareness membutuhkan continuum rangin (jangkauan kontinum) dari 

perasaan yang tidak pasti bahwa merek tertentu telah dikenal sebelumnya, 

sehingga konsumen yakin bahwa produk tersebut merupakansatu-satunya 

merek dalam suatu kelompok produk. 

Kesadaran merek (Brand Awareness) berhubungan dengan kekuatan 

pada pengakuan merek atau membekas di ingatan, seperti yang tergambar dari 

kemanpuan konsumen mengenali merek dalam kondisi berbeda (Keller 

2006:88). 

Bagaimana brand awareness bekerja membantu merek dapat dijelaskan 

dengan bagaimana brand awareness menciptakan suatu nilai. Dalam buku 

strategi menaklukan pasar karangan Durianto-sugiarto-sitinjak (2006:56) 

dijabarkan cara penciptaan nilai sebagai berikut: 

1. Anchor to which other association can be attached, artinya suatu merek 

dapat digambarkan seperti suatu jangkar dengan beberapa rantai. Rantai 

menggambarkan asosiasi dari merek tersebut. Seperti Mercedes yang identik 

dengan harga mahal, ekslusif. 

Indikator Brand Awareness Menurut Soehadi (2005:11) untuk 

mengevaluasi seberapa jauh konsumen aware (sadar) terhadap sebuah 

merek digunakan empat indikator brand awareness yaitu : 

1. Mengingat (Recall) 

Seberapa jauh konsumen dapat mengingat ketika ditanya merek 

apa saja yang di ingat. 

Brnd 

Recogni

tion 
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2. Mengenal (Recognition) 

Seberapa jauh konsumen dapat mengenali merek tersebut termasuk 

dalam kategori tertentu. 

3. Membeli (Purchase) 

Seberapa jauh konsumen akan memasukkan suatu merek kedalam 

alternatif pilihan ketika akan membeli produk atau layanan. 

4. Menggunakan (Consumption) 

Seberapa jauh konsumen masih mengingat suatu merek ketika 

sedang menggunakan produk/layanan pesaing. 

 

2.6  Hubungan antar variabel Jingle dan Tagline Terhadap Brand Awarenes 

Jingle adalah pesan musikal disekitar brand. Sebuah jingle yang baik 

sangat mempengaruhi tingkat brand awareness, juga dapat menjadi dasar 

strategi dasar strategi periklanan yang cukup panjang. Jingle harus terus 

diperbarui sesuai perkembangan pasar (Kai & rainer, 2009). 

Menurut Ismiati (2000:230) peran tagline dalam sebuah iklan 

merupakan hal yang teramat penting untuk dapat membantu menanamkan 

sebuah produk yang diiklankan kedalam benak konsumen. Dengan adanya 

tagline dalam sebuah iklan, maka akan sangat membantu masyarakat untuk 

mengingat merek dari produk yang ditawarkan. 
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2.7  Pandangan Islam Tentang Penelitian 

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu(QS.An-nisa ayat 29). 

  Dari ayat di atas dapat di tarik kesimpulan jangan lah kamu saling 

memakan harta semaumu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Periklanan adalah salah satu 

proses dari suatu perniagaan. Dalam mengiklankan sebuah produk atau jasa 

informasi yang diberikan kepada konsumen harus tepat agar manfaatnya 

dapat di rasakan oleh konsumen khususnya  perekonomian  di  pasar iklan. 

Pada saat ini periklanan sudah menjadi hal yang tabu untuk mempromosikan 

suatu barang dari produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Maka dari 

itu pasar periklanan sangat banyak yang ditayangkan di televisi sebagai 

kebutuhan para perusahaan periklanan di dunia. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

                  Tabel 2.2  

           Penelitian Terdahulu 

NO Nama Peneliti Judul Persamaan 
Perbedaan          Hasil 

1 Nurul Afifah 

Ghifari (2014) 

Analisa efektifitas 

Jingle dan Tagline 

dalam 

meningkatkan 

Brand Awareness 

konsumen. 

- Jingle dan 

tagline sebagai 

variabel 

independen  

- sama-sama 

menggunakan 

2 variabel 

independen 

dan 1 variabel 

dependen. 

Metode yang 

dilakukan dalam 

penelitian ini 

adalah 

nonprobability 

sampling. 

Secara parsial 

penggunaan 

Jingle dan 

Tagline 

berpengaruh 

signifikan dalam 

meningkatkan 

Brand Awareness 

konsumen, 

sedangkan secara 

simultan jingle 

dan tagline 

berpengaruh 

dalam 

meningkatkan 

Brand Awarenes 

2 Eko Zulianto 

(2010) 

Analisis pengaruh 

penggunaan 

Tagline dan 

persepsi 

konsumen dalam 

pembentukan 

Brand Awareness 

suatu produk 

(studi kasus pada 

iklan Coca-Cola) 

Penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

uji validitas, 

reliabilitas, 

regresi 

berganda dan 

asumsi klasik. 

Variabel 

independen 

menggunakan 

Tagline sebagai 

X1 dan Persepsi 

konsumen 

sebagai X2. 

Adanya pengaruh 

signifikan antara 

variabel 

penggunaan 

Tagline terhadap 

pembentukan 

brand awareness 

secara parsial, 

sedangkan secara 

simultan 

penggunaan 

tagline dan 

persepsi 

berpengaruh 

terhadap 

pembentukan 

Brand Awarenes.  

3 Brigita Tri 

Winarsih 

(2016) 

Analisis pengaruh 

daya tarik iklan 

televisi tokopedia 

terhadap Brand 

Penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

– uji validitas 

- uji reliabilitas 

-Metode yang 

dilakukan dalam 

penelitian ini 

adalah purposive 

sampling. 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa daya tarik 

iklan televisi 

tokopedia 
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Awareness - uji normalitas - analisis regresi 

sederhana 

berpengaruh 

terhadap Brand 

Awareness 

4 Tri Wulandary 

(2010) 

Hubungan jingle 

J-Rock  “ceria” di 

televisi dengan 

brand image 

indosat im3. 

Variabel X 

sama-sama 

menggunakan 

jingle. 

Brand image 

sebagai variabel 

dependen. 

Hubungan jingle 

J-Rock dan brand 

image indosat 

im3 sangat kuat 

dan saling 

berkaitan antara 

tema dan produk 

yang akan 

diangkat. 

 

2.9 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang di teliti adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen yaitu (Y) : Brand Awareness 

2. Variabel Independen (X1) Jingle 

3. Variabel Independen (X2) Tagline  

2.10  Defenisi Konsep Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 2.3 : Defenisi Konsep Operasional Variabel Penelitian Dari Jingle dan 

Tagline terhadap Brand Awareness 

No.
O 

VARIABEL DEVINISI  INDIKATOR Skala 

1 Jingle (X1) Jingle adalah pesan 

iklan yang ditampilkan 

mengunakan musik. 

(Well, Moriarty & 

Burnett dalam 

Mahjudie, 2007:20) 

1. Dapat diingat 

    (Memorability) 

1. Memiliki arti 

    (Meaningfulness) 

2. Disukai 

(Likability) 

3. Dapat beradaptasi 

( Adaptability) 

4. Dapat dilindungi 

(Protectability) 

Soehadi (2005) 

Likert 
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2 Tagline (X2) Tagline adalah kalimat 

singkat sebagai penutup 

teks inti yang 

menyimpulkan secara 

singkat tujuan 

komunikasi suatu iklan. 

Nuraidi (1996:56) 

1. Familiarity 

2. Diferentiation 

3. Message of Value 

4. Relevan 

     Darno (2007) 

Likert 

3 Brand 
Awareness (Y)  
 

Brand Awareness 

adalah kesanggupan 

seseorag calon pembeli 

untuk mengenali atau 

mengikat kembali 

bahwa suatu merek 

merupakan bagian 

kategori produk tertentu 

(Rangkuti, 2008 : 39). 

1. Mengingat  

(Recall) 

2. Mengenal 

(Recognition) 

3. Membeli 

(Purchase) 

4. Menggunakan 

(Consumption) 

 Soehadi (2005) 

Likert 

 

2.11  Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran ini merupakan skema yang menggambarkan 

hubungan variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini, sesuai dengan teori 

yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran 

yaitu adalah sebagai berikut: 

   

           Jingle 

                (X1) 

        

         Tagline                                                                       Brand  

              (X2)                   Awareness 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Philip Kotler dan Kevin LanenKeller (2009 : 174) dan Etta 

Mamang Sangadji dan Sopiah (2013 : 65) 

H2 
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2.12   Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang 

dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, 

maka di buat suatu hipotesis sebagai berikut: 

H1 :  Diduga Jingle berpengaruh secara parsial terhadap brand awareness pada 

mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu sosial uin suska riau 

H2 :  Diduga tagline berpengaruh secara parsial terhadap brand awareness pada 

mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu sosial uin suska riau   

H3 :  Diduga jingle dan tagline berpengaruh secara simultan terhadap brand 

awareness pada mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu sosial uin suska 

riau 

 


