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ABSTRAK 

Penelitian ini menjelaskan pengaruh marketing public relations tools DBL 

Academy terhadap brand awareness (kesadaran merek) pada orang tua yang 

memiliki anak usia 5-15 tahun di Surabaya. DBL Academy adalah sekolah 

pembentuk karakter anak melalui media basket berkurikulum internasional, terbuka 

bagi anak berusia 5-15 tahun. Sebelum terjadi aktivitas pembelian, konsumen perlu 

mengetahui terlebih dahulu keberadaan suatu merek pada kategori tertentu. 

Penelitian ini dilakukan karena sekolah basket DBL Academy merupakan merek 

baru di Surabaya yang hadir di kalangan konsumen. Sedangkan, tingkat 

pengetahuan konsumen berpengaruh pada keputusan pembelian. Sehingga perlu 

dilakukan komunikasi pemasaran melalui kegiatan marketing public relations tools 

dalam memperkenalkan merek baru kepada konsumen.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Dengan 

tipe penelitian eksplanatif. Karena bertujuan untuk melihat adanya pengaruh antara 

variabel X (marketing public relations tools) dengan variabel Y (brand awareness). 

Data penelitian dikumpulkan melalui survei di Surabaya dengan menyebarkan 

kuesioner kepada 100 responden dengan kriteria yang telah ditentukan. Uji statistik 

Regresi Logistik Multinomial diterapkan untuk melihat pengaruh secara serentak 

dan parsial antara variabel X dengan Y. 

Hasil penelitian secara serentak menunjukan adanya pengaruh secara 

signifikan antara variabel X kepada Y dengan nilai hitung
2  245,330 > 

2
);05,0( df  

133,2569. Kemudian secara parsial, hanya 4 indikator dimensi variabel marketing 

public relations tools yang memberikan pengaruh secara signifikan kepada brand 

awareness responden. Yakni Identity Media 1 tentang ciri khas logo, Event 3 

tentang Basketball Clinic, Speeches 1 tentang tokoh Erwin Triono, Speeches 2 

tentang tokoh Azrul Ananda.  

 

Kata kunci : Marketing Public Relations Tools, Brand Awareness, Komunikasi   

         Pemasaran 
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PENDAHULUAN 

 Penelitian ini membahas tentang pengaruh Marketing public relations Tools 

DBL Academy terhadap Brand awareness pada orang tua yang memiliki anak usia 

5-15 tahun di Surabaya. Head of Consultant Frontier Consulting Group Faradissa 

Kasmy mengungkapkan dalam banyak kasus, merek (brand) memiliki kekuatan 

yang besar dalam mendominasi berbagai kategori produk, kesuksesan sebuah 

merek berdampak pada kemudahan perusahaan dalam mengembangkan dan 

mengkomunikasikan produk-produk kepada konsumen, bahkan apabila perusahaan 

membuka kategori produk lainnya (Kasmy, 2012). 

 Pernyataan Kasmy (2012) tersebut di dukung fakta terhadap  merek ABC 

yang memiliki perkembangan kategori produk berupa; batu baterai ABC, saus 

sambal ABC, dan kopi ABC. Ketiga produk tersebut berhasil meraih kategori Top 

Brand pada tahun TOP Brand Index 2017.  PT. DBL Indonesia, pada tahun 2016 

sudah memiliki tiga perkembangan produk yakni; majalah main basket, DBL Store 

dan DBL Academy (dblindonesia.com). Namun, fakta di lapangan tidak 

menunjukan bahwa DBL Academy memperoleh dampak positif dari perkembangan 

produk lainnya. Hal ini disampaikan oleh anggota staff business development DBL 

Academy bahwa di tahun 2018, dari jumlah siswa sekolah basket tersebut masih 

jauh dari target sesungguhnya (Mulya, 2018). Sedangkan Wilson (2012) dalam 

Wibowo (2017:233) menyatakan faktor penting yang mempengaruhi daya jual 

produk oleh konsumen adalah merek.  

 Akan tetapi sebuah merek tidak bisa dengan mudah ditanamkan begitu saja 

kepada benak konsumen, ada tahapan level di mana tahap tersebut memberikan 

gambaran kepada perusahaan sampai mana kekuatan merek mereka di benak 

konsumen. Level kesadaran merek tersebut dibagi menjadi empat yakni Top of 

Mind, Brand Recall, Brand Recognition, Unware of Brand, yang disebut sebagai 

tingkat Brand awareness Aaker (1996) dalam (Rangkuti, 2002:39). Keempat 

tingkatan kesadaran merek tersebut, memiliki pengertiannya masing-masing; Top 

of Mind (Puncak pikiran), sebuah merek sudah tertanam didalam benak konsumen, 
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suatu produk tertentu yang sudah benar-benar diingat oleh konsumen. Brand recall 

(mengingat kembali merek), tanpa perlu petunjuk tertentu konsumen dapat 

menyebutkan sebuah merek itu termasuk dalam kategori tertentu. Brand 

Recognition (pengenalan merek), pada tahap ini konsumen memasuki pengetahuan 

yang sangat rendah pada produk, namun apabila diberi petunjuk, mereka masih bisa 

mengetahuinya. Unware of Brand (tidak menyadari merek), konsumen masih 

belum mengetahui sama sekali pengetahuan terhadap suatu merek tertentu 

(Durianto et al, 2004:6). 

 Kemudian ada 5 tahap proses pengambilan keputusan konsumen yakni 

pengenalan masalah/kebutuhan, pencarian berbagai informasi, evaluasi alternatif 

merek produk, keputusan pembelian, dan evaluasi pembelian terhadap merek 

produk. Evaluasi pasca pembelian ini memberikan pengalaman kepada konsumen, 

sehingga apabila ada konsumen yang belum memiliki pengalaman pembelian, 

mereka lebih cenderung memilih merek yang terkenal (Schiffman & Kanuk, 

1997:185) karena konsumen akan berpikir bahwa brand yang terkenal dapat 

memberikan jaminan kualitas seperti dapat dipercaya, performa, dan servis, maka 

dari itu untuk mendapatkan pasar konsumen adalah melalui merek. Merek selalu 

terikat dengan produk,  merek berguna sebagai cara untuk mengkomunikasikan 

produk kepada calon konsumen dan pelanggan, Marketing public relations (MPR) 

memiliki peran penting dalam memasarkan produk. Lebih lanjut lagi (Machfoedz 

2010:41, Saputra & Nasrullah 2011:83) menyatakan bahwa kontribusi Marketing 

public relations salah satunya adalah membangun kesadaran merek (brand 

awareness). 

 Menurut Kotler & Keller (2006:528) terdapat tujuh alat-alat utama dalam 

Marketing public relations yakni; berita (News), pidato (Speeches), acara (Event), 

pelayanan masyarakat (sponsorship), Publikasi (Publications), identitas perusahaan 

(identity Media), dan pelayanan pelayanan publik (Public service) atau telephone 

information. Ketujuh alat Marketing public relations tersebut bisa digunakan 

sebagai cara mengkomunikasikan produk kepada target calon konsumen, terutama 

dalam merangsang kesadaran merek/brand awareness. Namun, pada penelitian kali 
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ini, peneliti tidak menggunakan tools sponsorship dan pelayanan publik (telephone 

information).  

 Berdasarkan penelitian ini yang akan melihat tingkat brand awareness 

sebagai tahap awal dari ekuitas merek. Pada latar belakang masalah (Schiffman & 

Kanuk, 1997:185) menjelaskan terdapat 5 tahap pengambilan keputusan konusmen; 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif produk, keputusan 

pembelian, dan evaluasi produk. Telephone information baru akan diketahui 

dampaknya ketika seorang konsumen sudah melakukan aktivitas mencari informasi 

eksternal atau aktif, sehingga mereka sudah tentu mengetahui sebuah merek 

tersebut. Terdapat tiga penelitian sebelumnya (Abdilah, 2017; Herlia, 2015; 

Ningtyas, 2012) yang mengangkat marketing public relations tools sebagai variabel 

bebas dan tidak menggunakan dimensi telephone information ke dalam 

operasionalisasi konsep. Dengan demikian tools telephone information tidak 

diturunkan pada operasionalisasi konsep penelitian ini untuk menghindari hasil uji 

validitas invalid. Selanjutnya, pada kasus DBL Academy, sejak tahun 2016 divisi 

businees development serta jajaran manajer masih belum membuka program 

pemberian sponsor, namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang akan 

memberikan sponsor ketika dirasa memiliki target pasar yang sesuai (Mulya, 2019). 

Sehingga pada penelitian ini tidak memasukan indikator sponsorship ke dalam 

operasionalisasi konsep. 

 Dalam kegiatan komunikasi pemasaran, DBL Academy menyasar para orang 

tua yang memiliki anak usia 5-15 tahun, karena pada dasarnya orang tua memegang 

peran penting untuk membiayai anaknya apabila ingin belajar ke dalam sekolah 

pembentuk karakter anak melalui media basket bertaraf internasional tersebut 

(Mulya, 2019). Peneliti memilih orang tua yang memiliki anak usia 5-15 tahun 

sebagai responden penelitian, karena pendeketan pemasaran di tujukan kepada 

orang tua calon siswa DBL Academy (Hestiningdiah, 2018). Orang tua yang 

menempati usia madya antara 40-60 tahun cenderung memiliki penghasilan tetap 

untuk membiayai kebutuhan hidup termasuk biaya kebutuhan anak mereka, 
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sehingga pada masa usia madya rata-rata mereka sedang berada di puncak karier 

yang diperoleh dari hasil kerja keras di masa sebelumnya (Hurlock, 1980:322).  

 Lebih lanjut lagi orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ayah 

atau ibu. Karena pendeketan penelitian ini adalah komunikasi pemasaran, maka 

penting dalam membawa konteks perilaku konsumen untuk menentukan responden 

penelitian, (Peter & Olson, 2000:112)  menjelaskan beberapa peran dalam 

pengambilan keputusan pembelian dalam keluarga, yakni: pemberi pengaruh 

(influencers), penjaga pintu (gatekeepers), pengambil keputusan (deciders), 

pembeli (buyers), pengguna (users), dan pembuang (disporsers). Dari peran 

tersebut, yang menjadi deciders adalah ayah atau ibu dan users adalah anak berusia 

5-15 tahun.  

 Pemilihan kota Surabaya sebagai lokasi penelitian berdasarkan teori 

marketing mix yakni place, dikutip dari (Marketingmix.co.uk) bahwa penempatan 

lokasi untuk mendistribusikan sebuah produk adalah salah satu cara untuk 

memperoleh calon konsumen yang berpotensial. Hal ini memudahkan pelaku 

pemasaran untuk mengkomunikasikan produk barang atau jasa yang akan dijual 

(Kumalasari, 2017). lokasi penelitian karena kantor DBL Academy berada di 

Surabaya dengan alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani no. 88 dan Pakuwon Mall 

Surabaya lantai satu (dblindonesia.com). Berdasarkan pertimbangan tersebut 

dengan demikian responden penelitian adalah orang tua yang memiliki anak usia 5-

15 tahun di Surabaya. 

 Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melihat 

bagaimana pengaruh marketing public relations tools DBL Academy terhadap 

tingkat brand awareness pada orang tua yang memiliki anak usia 5-15 tahun di 

Surabaya ? 
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METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, tipe penelitian ekspalantif 

dan metode penelitian survei. Penggunaan tipe eksplanatif dipilih karena terdapat 

dua variabel. Yakni variabel pengaruh (Marketing public relations tools) dan 

variabel tergantung (Brand awareness). Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud 

untuk melihat apakah ada pengaruh Marketing public relations tools DBL Academy 

terhadap Brand awareness pada orang tua yang memiliki anak usia 5-15 tahun di 

Surabaya. Karena penelitian eksplanatif digunakan untuk melihat hubungan sebab 

akibat antar variabel (Kriyantono 2012:69).  

 Skala pengukuran penelitian ini ada dua, yakni: ordinal dan nominal. Sebelum 

masuk ke dalam operasionalisasi konsep, Kriyantono (2006:136) menjelaskan 

“Dengan menentukan skala pengukuran, berarti periset telah mampu 

mengklasifikasikan variable yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan 

dalam menentukan analisis data dan langkah riset selanjutnya”. Pada penelitian 

ini, variabel X (Marketing public relations tools) merupakan skala ordinal, karena 

menggunakan skala likert untuk mengukur jawaban responden. Dan variabel Y 

(Brand awareness) masuk dalam skala nominal, karena pengukurannya berupa 

tabel frekuensi, tanpa ada pengkodean terlebih dahulu. Sehingga jawaban 

responden nya berupa penggolongan saja (Hidayat, 2012).  

OPERASIONALISASI KONSEP 

Definisi operasionalisasi konsep merupakan konsep yang harus 

dioperasionalkan sehingga bisa diukur, di mana hasilnya berubah menjadi konstruk, 

variabel dan indikator-indikator pengukuran (Kriyantono, 2006:26), artinya ada 

parameter-paramater tertentu untuk di perhitungkan.Pada penelitian ini terdapat dua 

variabel untuk dioperasionalisasi konsep yakni : 

a. Variabel bebas (X) Marketing public relations tools. Diikuti oleh 

variabel atribut; publications, identity media, news, event, speeches. 

b. Variabel terikat (Y) Brand awareness. Diikuti oleh variabel atribut; top 

of mind, brand recall, brand recognition dan unware of brand.
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Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep 

Variabel Dimensi Indikator Skala Ukur 

Marketing public 

relations Tools 

(X) 

“By using proven 

Marketing public 

relations tools and 

activities, you can 

promote positive 

attitudes and 

behaviours towards 

your business that 

will help convert 

interested consumers 

into customers”.  

Business Queensland 

(2016). 

 

 

 

Publications “Publikasi merupakan cara 

perusahaan untuk memperluas jangkauan produk 

melalui materi tertentu untuk mempengaruhi dan 

menarik minat pembeli yang dituju, contoh dari 

publikasi yang bisa dipakai adalah seperti materi 

audiovisual, poster, pamflet, laporan hasil program, 

majalah, katalog, brosur, dan media perusahaan” 

Kotler & Keller (2006:528) 

 

Bharata (2010) dalam Putri (2012) “menggolongkan 

brosur, poster, catalog, leaflet sebagai kategori 

Below the line marketing.” 

- Below the line marketing (Poster, 

brosur) tentang DBL Academy 

mempengaruhi minat saya pada DBL 

Academy 

- Publikasi melalui media perusahaan 

(facebook, instagram, twitter) tentang  

DBL Academy mempengaruhi minat 

saya terhadap DBL Academy 

 

 

 

 

Likert 

(Ordinal) 

Identity Media 

“Media identitas adalah ciri khas yang dimiliki oleh 

perusahaan sebagai pembeda dengan lainnya 

biasanya berupa logo perusahaan, tagline, warna, 

dan aksesoris lainnya” 

Kotler & Keller (2006:528) 

- Menurut saya warna kuning biru dan 

tagline “where champions begin” 

menjadi ciri khas dari DBL Academy  

- Menurut saya ciri khas warna dan logo 

DBL Academy mengingatkan anda 

pada DBL Academy 

 

 

Likert 

(Ordinal) 

News 

“Berita adalah cara menyampaikan informasi 

melalui peristiwa atau acara yang berhubungan 

- Informasi terkait DBL Academy pada 

above the line marketing (koran, 

 

Likert 

(Ordinal) 
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dengan perusahaan, dan biasanya dimuat di media 

cetak dan online” 

(Kotler & Keller, 2006:528) 

 

ATL communication is done to build the brand and 

inform the customers about the product. Example of 

ATL: Print Advertisements (magazine & 

newspaper)” (Arora, 2018:13) 

majalah)  mengingatkan saya pada 

DBL Academy  

- Menurut saya kegiatan DBL Academy 

yang dipublikasikan melalui Berita 

online cukup informatif  

 

 

 

Likert 

(Ordinal) 

Event 

“Acara adalah metode untuk menarik perhatian 

serta merangsang minat konsumen terhadap produk 

sekaligus memperoleh berita tentang organisasinya 

melalui peristiwa seperti kompetisi, eksibisi, 

seminar, konferensi, peringatan hari jadi” 

Kotler & Keller, (2006:528) 

 

-  Acara Mini camp DBL Academy 

membuat saya tertarik pada DBL 

Academy 

- Kegiatan School Visit DBL Academy 

meningkatkan minat saya terhadap 

DBL Academy 

- Acara Basketball Clinic membuat saya 

tertarik pada DBL Academy 

- Dribbling Camp meningkatkan minat 

saya terhadap DBL Academy 

 

 

 

 

Likert 

(Ordinal) 

Speeches 

“Alat public relations lainnya adalah tokoh-tokoh 

yang ada di organisasi untuk dijadikan sebagai 

representasi dari perusahaan” 

Sutisna (2003:330) 

- Menurut saya Pelatih Erwin Triono 

dikenal sebagai tokoh yang berasal 

dari DBL Academy 

Likert 

(Ordinal) 

 - Menurut saya Azrul Ananda 

merupakan tokoh dari DBL Academy 

Likert 

(Ordinal) 



9 

 

Brand awareness 

(Y) 

“Brand awareness 

adalah kesanggupan 

seorang calon 

pembeli untuk 

mengenali, mengingat 

kembali suatu merek 

sebagai bagian dari 

suatu kategori produk 

tertentu. Bagian dari 

suatu kategori produk 

perlu ditekankan 

karena terdapat suatu 

hubungan yang kuat, 

yang terdiri dari 4 

dimensi; unware of 

brand, brand 

recognition, brand 

recall, top of mind.” 

Aaker (1996) dalam 

(Rangkuti, 2002:39) 

Top of Mind 

“Merek/ Brand sudah tertanam didalam benak 

konsumen, suatu produk tertentu yang sudah benar-

benar diingat oleh konsumen.” 

(Durianto et al. 2004:6) 

- Saat ditanya tentang sekolah basket, 

DBL Academy adalah merek pertama 

yang muncul di benak anda 

Tabel 

frekuensi 

(Nominal) 

Brand recall 

“....tanpa perlu petunjuk tertentu konsumen dapat 

menyebutkan sebuah merek itu termasuk dalam 

suatu kategori” 

(Durianto et al. 2004:6) 

- Ketika konsumen ditanya tentang 

sekolah basket lainnya, mereka ingat 

pada DBL Academy 

 Tabel 

frekuensi 

(Nominal) 

Brand Recognition 

“konsumen memasuki pengetahuan yang sangat 

rendah pada produk, namun apabila diberi petunjuk 

lebih, mereka masih bisa mengetahuinya.” 

(Durianto et al. 2004:6) 

- Konsumen mengenali DBL Academy 

apabila melihat petunjuk seperti 

atribut ( logo, tagline, bangunan DBL 

Academy) 

Tabel 

Frekuensi 

(Nominal) 

Unware of Brand 

“....di sini konsumen masih belum mengetahui sama 

sekali pengetahuan terhadap suatu merek tertentu” 

(Durianto et al. 2004:6) 

- Konsumen belum mengetahui sama 

sekali terhadap merek DBL Academy 

Tabel 

Frekuensi 

(Nominal) 
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SAMPEL PENELITIAN 

Pengambilan sampel menggunakan rumus lemeshow karena jumlah 

populasi yang tidak diketahui, maka dari itu digunakan rumus lemeshow 

(Lemeshow et al. 1990:42),  

𝑛 =  
𝑍2

1− ∝/2  𝑃(1 − 𝑃)

𝑑2
 

Keterangan,  

n  = Jumlah sampel 

z2
1-α/2  = Z adalah skor pada 1-α/2 tingkat kepercayaan  

p   = Estimasi proporsinya 

d   = Presisi yang digunakan 

 

 Karena jumlah populasinya tidak diketahui. Maka  diperlukan tabel 

tingkat kepercayaan untuk menentukan besar sampel penelitian. Terdapat 3 tingkat 

kepercayaan/confidence yang bisa digunakan , yakni 90% (1,645), 95% (1960), dan 

yang paling tinggi 99% (2,576) Lemeshow et al. (1990:2). Kemudian agar bisa 

menentukan nilai p (1-p) bisa dilihat melalui tabel : 

            Tabel 1.2 Nilai P dan P*(1-p) 

P  P*(1-p)  

0,5  

0,4  

0,3  

0,2  

0,1  

0,25  

0,24  

0,21  

0,16  

0,09  

          Sumber : Lemeshow et al. (1990:2)  

 Berikutnya peneliti memilih nilai P 0,5 dalam menentukan jumlah 

sampel. Lemeshow (1990:2) menyatakan “choosing 0.5 for P in the formula for 

sample size will always provide enough observations”. Menggunakan nilai P 0,5 

sudah cukup memenuhi persyaratan untuk menentukan besaran sampel. Presisi 
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yang digunakan adalah 0,1 (d). Berdasarkan rumus lemeshow, dihasilkanlah 

perhitungan sebagai berikut : 

𝑛 =
1,962  ∙  0,5 (1 − 0,5)

0,12
 

𝑛 =
1,962  ∙  0,5 ∙  0,5

0,12
  

𝑛 =
3,8416 ∙  0,25

0,01
 

𝑛 = 96,04 

Sehingga didapatkan hasil sampel 96,04. Dari hasil tersebut dibulatkan dan menjadi 

100. Dengan demikian penelitian ini jumlah sampelnya adalah 100 responden. 

TEKNIK ANALISIS DATA  

 Penelitian ini menggunakan uji statistik regresi logistik multinomial. 

Penggunaann uji statistik tersebut karena regresi logistik multinomial merupakan 

metode yang digunakan untuk mencari hubungan variabel yang berskala ordinal 

dengan nominal (Subekti 2014:92). Subekti (2014) menerangkan rumus dari regresi 

logistik multinomial perlu ditransformasikan ke fungsi logit sebagai berikut. 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑃(𝑌=1)= ∝+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+ …+ 𝛽𝑛𝑋𝑛 

Model logit merupakan bentuk regresi non-linear menghasilkan persamaan yang 

bersifat kategorikal pada variabel dependen (Hanri, 2009: 33). Transformasi ke 

fungsi logit,  

𝑃1(𝑥)= 𝑙𝑛 (
P(Y=1)1|x

P(Y=1)0|x
)   

               = 𝛽10+𝛽11𝑋1+𝛽12𝑋2+ …+ 𝛽1𝑛𝑋𝑛 

                                 = 𝑥′𝛽1 

    𝑃2(𝑥)= 𝑙𝑛 (
P(Y=1)2|x

P(Y=1)0|x
) 

              = 𝛽20+𝛽21𝑋1+𝛽22𝑋2+ … + 𝛽2𝑛𝑋𝑛=𝑥′𝛽2 
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Merujuk pada hasil dua fungsi logit dari P2 dan P1, maka diperoleh hasil regresi 

logistik trichotomous berikut ini : 

 𝜋0(𝑥) = 
1

1+expP1(x)+expP2(x) 
 

            𝜋1(𝑥) = 
expP1(x)

1+expP1(x)+expP2(x) 
 

               𝜋2(𝑥)= 
expP2(x)

+expP1(x)+expP2(x) 
 

Dari hasil transformasi logit di atas, perlu dilakukan uji signifikansi 𝞫 (beta)  perlu 

dilakukan uji serentak dan uji parsial (Subekti, 2014: 92). 

PEMBAHASAN 

1. Analisis Regresi Logistik Multinomial pada Data Pengaruh Marketing 

Public Relations Tools terhadap Tingkat Brand Awareness DBL Academy 

pada Orang Tua yang Memiliki Anak Usia 5-15 tahun di Surabaya 

 Analisis regresi logistik multinomial adalah regresi logistik yang digunakan 

pada saat variabel dependen memiliki skala yang bersifat multinomial yaitu skala 

nominal dengan lebih dari dua kategori. Analisis regresi logistik multinomial 

digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga berpengaruh signifikan 

terhadap variabel respon. Penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui faktor-

faktor yang diduga berpengaruh signifikan terhadap tingkat Brand Awareness DBL 

Academy pada orang tua yang memiliki anak usia 5-15 tahun di Surabaya. Berikut 

analisis regresi logistik multinomial pada tingkat Brand Awareness DBL Academy 

pada orang tua yang memiliki anak usia 5-15 tahun di Surabaya. 

1.1 Pengujian Signifikansi Parameter 

 Pengujian signifikansi parameter yang dilakukan yaitu pengujian secara 

serentak dan parsial. Pengujian signifikansi parameter dilakukan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang signifikan terhadap tingkat Brand Awareness DBL Academy 

pada orang tua yang memiliki anak usia 5-15 tahun di Surabaya.  Berikut hasil 
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pengujian signifikansi parameter secara serentak dan parsial dari data tingkat Brand 

Awareness DBL Academy pada orang tua yang memiliki anak usia 5-15 tahun di 

Surabaya. 

a. Uji Signifikansi Parameter secara Serentak 

 Uji signifikansi parameter secara serentak dilakukan untuk mengetahui 

adanya hubungan antara tingkat Brand Awareness DBL Academy pada orang tua 

yang memiliki anak usia 5-15 tahun di Surabaya dengan variabel prediktor yaitu 

Marketing Public Relations Tools yang diuji secara bersama-sama. Hipotesis 

pengujian signifikansi parameter secara serentak adalah sebagai berikut. 

Hipotesis : 

H0 : 0... 1221    (Semua variabel Marketing Public Relations Tools 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Brand Awareness DBL 

Academy)  

H1 : Minimal ada satu 12,...,3,2,1;0  ii  (Minimal ada satu variabel prediktor  

Marketing Public Relations Tools ke-i yang berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat Brand Awareness DBL Academy)   

Taraf signifikan  : 05,0  

Daerah penolakan : tolak H0 jika 2
);05,0(

2
df   atau  P-value 

 Hasil uji signifikansi parameter secara serentak berdasarkan statistik uji rasio 

likelihood yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.3 Hasil Pengujian Serentak 

Model 
Uji Rasio Likelihood 

hitung
2  df  2

);05,0( df  P-value 

Final 245,330 108 133,2569 0,000 

       Sumber: Olahan peneliti 
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 Tabel sebelumnya menunjukkan bahwa nilai 2  yaitu sebesar 245,330 lebih 

besar dari 2
)05,0;108(  yaitu sebesar 133,2569 dengan taraf signifikan sebesar 0,05, 

maka dapat diambil keputusan sebagai berikut : 

1.  Menolak H0 dan menerima H1 

2.  Ditarik kesimpulan bahwa, minimal ada satu variabel prediktor Marketing 

Public Relations Tools yaitu Identity media, News, event dan Speeches yang 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat Brand Awareness DBL Academy 

pada orang tua yang memiliki anak usia 5-15 tahun di Surabaya 

b. Uji Signifikansi Parameter Secara Parsial 

 Pengujian signifikansi parameter secara parsial dilakukan untuk mengetahui 

variabel prediktor mana yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat Brand 

Awareness DBL Academy dengan menggunakan kategori tingkat Brand 

Awareness DBL Academy brand recognition sebagai pembanding antara tingkat 

Brand Awareness DBL Academy dengan variabel prediktor Marketing Public 

Relations Tools. Hipotesis pengujian signifikansi secara parsial adalah sebagai 

berikut. 

Hipotesis : 

H0 : 0i  (Variabel prediktor Marketing Public Relations Tools ke-i  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat Brand Awareness DBL Academy)  

H1 : 12,...,3,2,1;0  ii  (Variabel prediktor Marketing Public Relations Tools ke-

i berpengaruh signifikan terhadap tingkat Brand Awareness DBL Academy)   

Taraf signifikan  : 05,0  

Daerah penolakan : tolak H0 jika nilai 2  > 2
);05,0( df  

 Hasil uji signifikansi parameter secara parsial berdasarkan statistik uji yang 

terdapat pada dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

 



15 

 

Tabel 1.4 Hasil Pengujian Parsial 

Variabel 

Prediktor 

2  df 
2

);05,0( df  P-value 

Publications 1 2,763 9 16,918 0,973 

Publications 2 - 9 16,918 - 

Identity media 1 35,545 9 16,918 0,000 

Identity media 2 6,877 9 16,918 0,650 

News 1 2,751 9 16,918 0,973 

News 2 3,878 9 16,918 0,919 

Event 1 - 9 16,918 - 

Event 2 0,004 9 16,918 1,000 

Event 3 24,781 9 16,918 0,003 

Event 4 16,949 9 16,918 0,050 

Speeches 1 53,706 9 16,918 0,000 

Speeches 2 34,422 9 16,918 0,000 

Sumber: Olahan peneliti 

 

 Tabel 1.4 di atas yang menunjukkan bahwa pada tingkat Brand Awareness 

DBL Academy dengan variabel Marketing Public Relations Tools yaitu  Identity 

media 1, event 3, Speeches 1 dan Speeches 2 memiliki nilai 2  yang lebih besar 

daripada 2
)9;05,0(  dengan taraf signifikan sebesar 0,05 dengan keterangan : 

1.  Identity media 1 adalah butir pernyataan tentang tagline “where champions 

begin” dan ciri khas logo DBL Academy meperoleh nilai 2  sebesar 35,545 

dan nilai 2
)9;05,0(  sebesar 16,918 dengan P-value 0,000 

2.  Event 3 adalah butir pernyataan mengenai Basketball Clinic DBL Academy 

dengan perolehan nilai 2 sebanyak 24,781 dan 2
)9;05,0( 16,918 dengan P-

value 0,003 

3. Speeches 1 adalah butir pernayataan tokoh Erwin Triono mendapat nilai 2

sebanyak 53,706 dan 2
)9;05,0(  16,918 dengan P-value 0,000 

4. Speeches 2 adalah butir pernyataan tokoh Azrul Ananda memperoleh nilai 

2 34,422 dan nilai 2
)9;05,0(  16,918 dengan P-value 0,000 

 Sedangkan variabel marketing public relations yaitu Publications 1, 

Publications 2, Identity media 2, News 1, News 2, event 1, event 2, dan event 4 
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memiliki nilai 2  yang lebih kecil daripada 2
)9;05,0(  dengan taraf signifikan sebesar 

0,05 maka diperoleh keputusan menerima H0 yang berarti bahwa Publications 1, 

Publications 2, Identity media 2, News 1, News 2, event 1, event 2, dan event 4 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat Brand Awareness DBL Academy. Dengan 

demikian diperoleh keputusan sebagai berikut: 

“Menerima H1 dan tolak H0, yang berarti bahwa Identity media 1, event 3, Speeches 

1 dan Speeches 2  berpengaruh signifikan terhadap tingkat Brand Awareness DBL 

Academy”. 

 Berdasarkan uji regeresi logistik multinomial untuk hasil uji parsial. Dari 

ke-12 butir pernyataan kuesioner. Diketahui hanya ada empat butir pernyataan yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat brand awareness, yakni butir 

pernyataan nomor 12 tentang identity media, butir pernyataan nomor 18 tentang 

event, butir pernyataan nomor 20 dan 21 tentang speeches. Dan untuk uji regresi 

logistik multinomial secara serentak, diperoleh hasil; variabel marketing public 

relations tools DBL Academy berpengaruh signifikan terhadap tingkat brand 

awareness
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