
 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini menguji perbedaan sikap terhadap iklan, sikap terhadap merek dan 

niat beli pada produk fast fashion berdasarkan strategi scarcity appeals dan brand 

prominence menggunakan uji MANOVA, yang kemudian dikaitkan dengan niat 

beli dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan 

desain faktorial 2 (scarcity appeals) x 2 (brand prominence) dan mengumpulkan 

data dari 140 partisipan dari kalangan mahasiswi. Stimuli dibentuk melalui 3 

tahap yaitu pemilihan merek fast fashion, pemilihan produk yang akan digunakan 

dan penggunaan narasi yang dilakukan melalui pre test dan cek manipulasi. 

Variabel terukur sikap terhadap iklan (8 indikator), sikap terhadap merek (5 

indikator) dan niat beli (5 indikator) diukur dengan masing-masing skala Likert 5 

poin. Dalam penelitian ini, pada main effect ditemukan bahwa penggunaan brand 

prominence yang berbeda memiliki perbedaan pada sikap terhadap iklan, sikap 

terhadap merek dan niat beli. Tampilan merek secara prominent lebih 

menghasilkan sikap terhadap iklan dan sikap terhadap merek yang tinggi. 

Sedangkan pada tampilan merek secara subtle akan lebih menghasilkan niat beli 

yang lebih tinggi. Pada penggunaan scarcity appeals juga ditemukan terdapat 

perbedaan pada sikap terhadap iklan, sikap terhadap merek dan niat beli. Excess 

demand menghasilkan sikap terhadap iklan, sikap terhadap merek dan niat beli 

yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan limited supply. Pada interaction effect 

ditemukan bahwa kombinasi scarcity appeals dan brand prominence memiliki 

perbedaan yang signifikan pada sikap terhadap merek, namun tidak pada sikap 

terhadap iklan dan niat beli. Selain itu, dalam penelitian terbukti bahwa sikap 

terhadap iklan dan sikap terhadap merek berpengaruh positif terhadap niat beli, 

sesuai dengan penelitian sebelumnya. 

 

Kata kunci: fast fashion, scarcity appeals, brand prominence, sikap terhadap 

iklan, sikap terhadap merek, niat beli, MANOVA, regresi linier berganda. 
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