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Abstract 

 

The intense competition encourages companies to be smarter and more creative 

in implementing marketing strategies. One of the marketing strategies that can 

be used is using a tagline in an ad to strengthen and communicate a brand or 

product. Was there any influence the tagline of the new message "Tropical 

Adventure" had on the trustworthiness of the Eiger brand, as well as to see if it 

had a big impact. The theory used in this study is the S-O-R (Stimulus-Organism-

Response) theory. The method used is quantitative research methods. Data 

collection was carried out by distributing questionnaires. The population in this 

study were members of the student activity unit of the nature lovers University in 

Jakarta with a total of 96 respondents. Based on the research results, it can be 

seen that there is an effect of the tagline "Tropical Adventure" on the trust of the 

Eiger brand. Based on the research results, it was found that the effect of the 

tagline on brand trust was 32.9%, while the remaining 67.1% was the influence 

of other variables not examined in this study. 
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Abstrak 

 

Ketatnya persaingan mendorong perusahaan untuk lebih cerdas dan kreatif dalam 

melakukan strategi pemasaran. Salah satu strategi pemasaran yang dapat digunakan 

yaitu penggunaan tagline dalam sebuah iklan guna menguatkan dan 

mengkomunikasikan suatu merek ataupun produk. mengetahui apakah terdapat 

pengaruh pesan tagline baru “Tropical Adventure” terhadap kepercayaan merek 

Eiger, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Teori S-O-R (Stimulus-Organism-

Response). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner. Populasi 

dalam penelitian ini adalah anggota unit kegiatan mahasiswa pecinta alam 

Universitas di Jakarta dengan jumlah 96 responden. Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh tagline “Tropical Adventure” terhadap 

kepercayaan merek Eiger. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil pengaruh 

tagline terhadap kepercayaan merek sebesar 32,9%, sedangkan sisanya 67,1% 

adalah pengaruh oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci: Kepercayaan Merek, Komunikasi Pemasaran, Merek, Periklanan, Tagline 
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Pendahuluan 

 Pada zaman yang modern ini, 

perkembangan teknologi dan informasi kini 

dapat memudahkan pekerjaan dalam 

berbagai macam bidang pekerjaan. 

Teknologi dan informasi memberikan 

kemudahan kepada perusahaan dalam 

menciptakan suatu produk bagi para 

konsumennya, berbagai macam pilihan 

produk yang beredar di pasaran membuat 

perusahaan saling bersaing guna 

memberikan informasi mengenai produk 

yang ditawarkan. Seperti halnya bidang 

industri peralatan luar ruang yang terus 

berkembang dari masa ke masa yang 

bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan 

khalayak yang melakukan aktivitas atau 

kegiatannya di luar ruang. PT.Eigerindo 

Multi Produk Industri atau Eiger merupakan 

salah satu brand lokal dari sekian banyak di  

Indonesia yang bergerak khusus dalam 

bidang manufaktur dan ritel peralatan 

bertualang. Eiger berdiri pertama kali pada 

tahun 1989 sebagai perusahaan yang 

menyediakan atau menawarkan berbagai 

produk seperti tas, topi, sandal, baju, celana, 

dan aksesoris lainya. Eiger hadir  untuk 

dapat memenuhi kebutuhan perlengkapan 

dan peralatan kepada khalayak yang 

memiliki hobi atau aktivitas di alam terbuka.  

Mahasiswa Pecinta Alam atau biasa 

dikenal Mapala adalah suatu Unit Kegiatan 

Mahasiswa atau Organisasi bagi mahasiswa 

yang ingin menyalurkan minat dan hobinya 

dalam melakukan kegiatan berpetualang, Unit 

Kegiatan mahasiswa Universitas ini menjadi 

wadah bagi mahasiswa yang ingin 

mengekspresikan dirinya untuk melakukan 

kegiatan berpetualang. Saat ini, UKM Mapala 

tersebar hampir di seluruh Universitas di 

Indonesia  (Dasuki, 2017).  Mapala memiliki 

kegiatan atau aktivitas yang berorientasi pada 

alam luar yang secara umum dapat dilihat 

dengan kegiatan yang berbahaya. Dalam 

melakukan kegiatan tersebut, diperlukannya 

adrenalin yang tinggi dengan  peratalan atau 

perlengkapan yang berkualitas. Dengan 

adanya hal tersebut dapat memberikan 

kenyamanan dan keamanan bagi pelaku 

kegiatan. Eiger merupakan satu dari sekian 

banyak merek lokal di Indonesia yang 

memiliki fokus utama dalam memproduksi 

peralatan luar alam yang bertujuan untuk 

dapat menunjang kebutuhan khalayak dalam 

berkegiatan luar alam. 

Pada tahun 2014, Eiger melakukan brand  

repositioning yang bermula sebagai produk 

outdoor yang memiliki tagline “The Real 

Adventure Gear” berubah menjadi “Passion 

For Adventure”, lalu di tahun 2018 Eiger 

mengganti taglinenya menjadi “Tropical 

Adventure" sampai saat ini (Dasuki, 2018). 

Melalui lansiran berita yang diterbitkan 

(Prawitasari, 2018), Dengan tagline “Tropical 

Adventure”,  Eiger melakukan kampanye 

23.5° dan Your Tropical Discovery, salah satu 

cara Eiger dalam mendukung kampanye 23.5° 

dengan melakukan ekpedisi Equatoride, yaitu 
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perjalanan solo touring menggunakan 

transportasi roda dua dengan menjelajahi 

kawasan tropis 23,5° LU dan 23,5° LS (Dwi, 

2019). Selain itu dalam mendukung 

kampanye Your Tropical Discovery, Eiger 

melakukan berbagai macam ekpedisi 

penjelajahan hutan-hutan tropis di nusantara. 

Salah satu ekspedisi yang sukses adalah 

ekpedisi black borneo pada tahun 2016. 

Karena tagline Eiger adalah “Tropical 

Adventure”, produk Eiger diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan kegiatan 

outdoor di wilayah tropis, tidak hanya di 

Indonesia tapi juga di dunia. Alasan Eiger 

memilih daerah tropis karena 40% wilayah 

dunia adalah wilayah tropis (Mustika, 2018). 

Tagline “Tropical Adventure” yang memiliki 

arti sebagai petualangan tropis yang 

memiliki kesesuaian dengan iklim di 

Indonesia yaitu tropis, letak geografis 

Indonesia yang berada di garis khatulistiwa 

menjadikan Indonesia sebagai negara tropis. 

Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki 

dua musim yaitu musim kemarau dan musim 

hujan, maka dari itu aktivitas outdoor atau 

luar ruang yang dilakukan di negara tropis 

dan negara sub tropis memiliki tantangan 

yang berbeda. Dapat dilihat dari segi 

peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan 

dalam melakukan aktivitas luar alamnya. 

Seperti yang dikatakan oleh (Altsiel & 

Grow, 2006),  slogan atau tagline merupakan 

kalimat yang menjadi penanda akan suatu 

identitas dan inti kalimat dalam bentuk 

singkat yang dapat ditemukan di dekat logo 

dalam iklan cetak. Dalam iklan kormesil, 

tagline atau slogan dapat ditemukan di bagian 

akhir. Dapat di simpulkan bahwa tagline atau 

slogan merupakan salah satu bagian penting 

dalam media promosi iklan. Selain untuk 

memberikan kesadaran, tagline juga di 

harapkan dapat memberikan kepercayaan 

terhadap merek Eiger. 

Peneliti memilih tagline produk Eiger 

sebagai objek penelitian karena menurut 

peneliti Eiger sebagai brand  lokal Indonesia 

mengkampanyekan mereknya melalui tagline 

yang dapat memberikan keuntungan bagi 

masyarakat yang memiliki intensitas tinggi 

dalam beraktivitas di luar alam tropis. Tagline 

yang baru di usung oleh Eiger pada tahun 

2018 yaitu “Tropical Adventure” dalam 

rangka menegaskan diri Eiger sebagai brand 

penyedia alat outdoor yang bergerak diranah 

tropis. Selain itu, pergantian tagline tersebut 

juga merupakan bentuk penawaran mengenai 

alat-alat kebutuhan outdoor yang dibutuhkan 

oleh masyarakat yang berkegiatan di luar 

alam tropis seperti halnya Indonesia yang 

memiliki iklim tropis. Pergantian tagline 

tersebut bukan sekedar untuk 

mempromosikan perubahan yang dilakukan 

Eiger, tetapi juga untuk meningkatkan 

kepercayaan terhadap merek Eiger. Adanya 

tagline baru “Tropical Adventure”, Eiger 

berharap dapat memberikan kepercayaan 

kepada khalayak bahwa Eiger menyediakan 

peralatan atau perlengkapan yang dapat 
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menunjang dan memenuhi kebutuhan untuk 

berkegiatan luar ruang di wilayah tropis. 

Landasan Teori  

Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran digunakan oleh 

perusahaan untuk dapat menyampaikan 

nformasi mengenai produk atau barang yang 

ditawarkan kepada khalayak, di dalam 

komunikasi pemasaran terdapat bauran 

komunikasi pemasaran yang menjadi sarana 

perusahaan dalam menjalankan fungsi 

komunikasi pemasaran. Menurut Kotler & 

Amstrong (2012), “Bauran promosi 

(promotion mix) juga disebut sebagai bauran 

komunikasi pemasaran (marketing 

communication mix) perusahaan merupakan 

paduan spesifik iklan, hubungan masyarakat, 

promosi penjualan, penjualan personal, dan 

sarana pemasaran langsung yang digunakan 

perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai 

pelanggan secara persuasif dan membangun 

hubungan pelanggan (Hal.116). 

Periklanan 

Periklanan merupakan suatu hal yang 

berkaitan dengan produk atau jasa yang 

dipasarkan. Jika tidak adanya produk atau jasa, 

periklanan tidak dapat berjalan dengan baik. 

Menurut Kotler & Keller (2009), periklanan 

(advertising) adalah “semua bentuk terbayar 

atas presentasi non pribadi dan promosi ide, 

barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas” 

(Hal.202). Dapat dikatakan bahwa iklan 

menjadi bagian penting dalam proses 

berjalannya komunikasi pemasaran yang 

merupakan suatu bentuk komunikasi searah 

dengan biaya yang ditanggung oleh pihak 

pemasar dengan tujuan untuk memberikan atau 

menyampaikan suatu informasi mengenai 

produk kepada khalayak. 

 Tagline 

Tagline dapat membantu suatu iklan dalam 

mengekspresikan pesan  yang disampaikan oleh 

suatu perusahaan mengenai produk yang 

ditawarkan. Menurut Barry Callen (2010), 

tagline adalah “a short phrase that summarizes 

your brand and signs off your communication. It 

usually accompanies your brand name: before, 

after, or next to your name”. berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa 

tagline merupakan kata-kata singkat atau kalimat 

pendek yang mengkomunikasikan deskripsi dari 

suatu merek yang biasanya dapat ditemukan di 

sebelum, sesudah, atau setelah nama merek 

(Hal.152). Menurut Knapp 2001 dalam Chaidir, 

Cathas, & Kheyene (2018), Tagline terdiri dari 

urutan kata-kata pendek ekspresif yang 

digunakan untuk menginformasikan dan 

menjelaskan manfaat fungsional dan emosinal 

dari brand tersebut untuk dapat memengaruhi 

perasaan konsumen terhadap brand  tersebut 

(Hal.394). 

Merek 

The American Marketing Association 

(AMA) mendefinisikan merek sebagai nama, 

istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi 

diantaranya yang dimaksudkan untuk 
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mengidentifikasi barang dan jasa dari satu 

penjual atau sekeompok penjual dan 

membedakannya dari barang dan jasa para 

pesaingnya. Definisi ini tampaknya juga 

dijadikan acuan dalam UU Merek No.15 Tahun 

2001 pasal I ayat I: “tanda yang berupa gambar, 

nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna, atatu kombinasi dari unsur-unsur 

tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 

atau jasa”. Menurut Tjiptono 2011 dalam 

Zubaidah (2018), secara teknis apabila seorang 

pemasar membuat nama, logo, atau simbol baru 

untuk sebuah produk baru, maka ia telah 

menciptakan sebuah merek (Hal.29). 

Kepercayaan Merek 

Kepercayaan terbangun karena adanya 

harapan bahwa pihak lain akan beritindak 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Menurut Ferrina dewi 2008 dalam 

Wahyu, Srikandi, & Wasis (2010), kepercayaan 

adalah sejumlah spesifik terhadap integritas 

(kejujuran pihak yang dipercaya dapat 

menunjukkan kemampuan dalam menepati 

janji), benevolence (perhatian dan motivasi 

yang dipercaya dapat bertindak sesuai dengan 

kepentingan yang mempercayai mereka), 

competency (kemampuan pihak yang 

dipercayai untuk melaksanakan kebutuhan yang 

mempercayai) dan konsistensi perilaku pihak 

yang dipercaya (Hal.3). Menurut Lau dan Lee 

dalam Wahyu, Srikandi & Wasis (2010), 

kepercayaan merek adalah kesediaan seseorang 

untuk menggantungkan dirinya pada suatu 

merek dan risikonya karena adanya harapan 

bahwa merek tersebut akan memberikan hasil 

yang positif (Hal.3). 

 

Teori Penelitian 

Stimulus-Organism-Response 

Teori S-O-R yang dikemukakan oleh 

Hovland merupakan singkatan dari Stimulus-

Organism-Response. Objek materialnya adalah 

manusia yang jiwanya meliputi komponen-

komponen sikap, opini, perilaku tertentu. 

Asumsi dasar pada teori ini adalah komunikasi 

merupakan proses aksi-reaksi, artinya teori ini 

mengasumsi kata-kata verbal, isyarat non 

verbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang 

orang lain memberikan respon dengan cara 

tertentu. Effendy (2003, Hal.254).  

Unsur-unsur dalam model ini adalah: 

1. Pesan (Stimulus, S) merupakan 

pesan yang disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan. Dapat berupa kata-kata 

dalam bentuk tagline maupun simbol.  

2. Komunikan (Organism, O) keadaan 

komunikan disaat menerima pesan. Pesan yang 

disampaikan berupa informasi. 

3. Efek (Response, R) merupakan 

dampak yang ditimbulkan dapat berupa 

perubahan sikap.  
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Metodologi Penelitian 

Dalam rangka memudahkan peneliti 

dalam melaksanakan pengumpulan data dan 

menganalisis data, maka metode penelitian dan 

jenis penelitian yang digunakan penulis 

menggunakan penelitian survei (surver 

research). Metode ini dilakukan melalui teknik 

pengumpulan data melalui pemberian 

kuesioner yang bertujuan  untuk   mendapatkan  

informasi dari   responden   yang  dianggap 

mewakili populasi. Penelitian ini dilakukan 

dengan mengukur suatu data dengan angket-

angket untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh beserta seberapa besar pengaruh 

tagline “Tropical Adventure” terhadap 

kepercayaan merek Eiger. Pendekatan 

penelitian yang digunakan penulis pada 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, 

yaitu penelitian yang di dalamnya terdapat 

angka-angka. Penelitian kuantitatif lebih 

menitik beratkan pada survei yang dilakukan 

kepada responden. 

Populasi dan Sampel 

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan populasi dari 24 Unit Kegiatan 

Mahasiswa Pecinta Alam Universitas di Jakarta 

berdasarkan data yang dimiliki oleh Himpunan 

Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Telkom 

(Astacala). 

MetodePengumpulan Data 

 Data Primer 

Peneliti memperoleh data dari responden 

dengan cara menyebarkan kuesioner atau 

angket melalui google form kepada para 

responden. 

Data Sekunder 

Data sekunder ini merupakan data yang 

sifatnya mendukung keperluan data primer 

seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang 

berkaitan dan menunjang penelitian ini. Di 

dalam penelitian ini, peneliti mengunakan data 

sekunder melalui sumber dari buku, internet, 

penelitian terdahulu, dan jurnal nasional yang 

berkaitan dengan Tagline dan Kepercayaan 

Merek untuk menjadi dasar acuan dalam 

melaksanakan penelitian. 

Operasional Variabel 

Operasionalisasi variabel dibutuhkan 

untuk menentukan indikator serta jenis dari 

variabel-variabel yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Operasionalisasi variabel 

diperlukan untuk memasukan unit- unit analisis 

ke dalam kategori-kategori di tiap variabel. 

Tabel Operasional Variabel X 
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Tabel Operasional Variabel Y 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan penelitian diawali dengan 

menguji frekuensi untuk melihat seberapa 

besar presentase jawaban responden yang 

diperoleh peneliti dengan cara menyebarkan 

kuesioner. Peneliti melakukan klasifikasi 

karakteristik responden yang terdiri dari 

jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan 

pekerjaan. Karakteristik data diolah 

berdasarkan data- data kuesioner, 

Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh 

peneliti, dari 96 responden yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini terdapat 

sebanyak 53 responden dengan presentase 

55,2% berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 

sebanyak 43 responden dengan presentase 

37,1% berjenis kelamin perempuan. Dari data 

tersebut bisa dilihat bahwa anggota 24 Unit 

Kegiatan Mahasiswa yang pernah melihat 

tagline “Tropical Adventure” lebih banyak 

laki-laki dibandingkan dengan perempuan. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

menggunakan SPSS peneliti mendapatkan 

nilai korelasi variabel X yaitu 0,573 dan nilai 

variabel Y yaitu 0,573, nilai tersebut memiliki 

hubungan yang cukup kuat karena terletak di 

antara 0,400 – 0,599 , maka dapat di 

simpulkan bahwa antara tagline baru 

“Tropical Adventure” (Variabel X) terhadap 

kepercayaan merek Eiger (Variabel Y) 

memiliki hubungan yang cukup kuat. 

Hubungan yang cukup kuat ini menyatakan 

bahwa responden pernah melihat dan 

mengetahui tagline “Tropical Adventure” 

melalui berbagai media promosi milik Eiger 

yang bertujuan untuk menginformasikan 

mengenai identitas produk Eiger sehingga 

dapat memberikan sikap kepercayaan 

konsumen terhadap merek Eiger. Setelah 

menyampaikan informasi berbentuk pesan 

melalui tagline “Tropical Adventure” tentang 

merek produk terkait, konsumen yang pernah 

melihat tagline “Tropical Adventure” 

memberikan sikap kepercayaan terhadap 

Eiger sebagai merek penyedia peralatan dan 

perlengkapan luar ruang yang bergerak 

diranah tropis. 
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Hal tersebut selaras dengan teori yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu 

teori S-O-R. Teori ini memiliki asusmsi 

dasar bahwa komunikasi merupakan proses 

aksi-reaksi, dapat diartikan bahwa teori ini 

mengasumsikan kata-kata verbal, isyarat non 

verbal, simbol-simbol tertentu akan 

merangsang orang lain untuk memberikan 

responden dengan cara tertentu. Teori ini 

menyatakan bahwa penyebab terjadinya 

perubahan sikap bergantung pada kualitas 

rangsang (stimulus) yang berkomunikasi 

dengan organisme. Artinya kualitas dari 

sumber informasi (sources) misalnya seperti 

kredibilitas, kepemimpinan, gaya berbicara 

sangatlah menentukan keberhasilan 

perubahan sikap seseorang, kelompok, atau 

masyarakat. 

Pada kasus ini terjadi pada pesan tagline 

baru  “Tropical Adventure”, tagline tersebut 

di kampanyekan melalui berbagai media 

promosi iklan seperti Instagram, Youtube, 

Facebook, Website, brosur, baliho, dan 

majalah. Berbagai media promosi tersebut 

ini dikatakan sebagai sumber informasi 

(sources), dimana pesan melalui tagline 

yang ingin disampaikan Eiger kepada 

khalayak dapat diterima dengan baik. 

Setelah Eiger menyampaikan pesannya 

kepada khalayak melalui berbagai macam 

media promosi, selanjutnya khalayak 

tersebut akan bereaksi. Reaksi ini berupa 

perubahan sikap yakni sikap kognitif yaitu 

sikap kepercayaan terhadap merek Eiger. 

Teori S-O-R yang digunakan dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa stimulus 

adalah hasil dari pesan tagline baru “Tropical 

Adventure”, lalu yang menjadi organism 

adalah Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa 

Pecinta Alam Universitas di Jakarta, 

sedangkan response pada teori ini adalah 

bagaimana sikap kognitif khalayak atau 

anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta 

Alam terhadap kepercayaan merek Eiger 

setelah melihat tagline baru “Tropical 

Adventure”. Efektivitas pesan tagline baru  

“Tropical Adventure” di berbagai  media 

promosi dapat dilihat dari hasil yang 

diperoleh melalui jawaban kuesioner bahwa 

mayoritas sampel yang diletiti pada penelitian 

ini yaitu sebanyak 55 responden dengan 

presentase 57,3% setuju dengan pernyataan 

mengenai tagline “Tropical Adventure” yang 

dimiliki Eiger memiliki pesan yang dapat 

dimengerti. 

Dilihat dari uji koefisien determinasi 

yang digunakan peneliti untuk mengukur 

seberapa besar pengaruh hubungan pesan 

tagline baru “Tropical Adventure” terhadap 

kepercayaan merek Eiger dan survei yang 

dilakukan kepada 24 Unit Kegiatan 

Mahasiswa Pecinta Alam Universitas di 

Jakarta yang menjadi responden. Dapat 

diketahui berdasarkan hasil uji koefisien 

determinasi, diketahui nilai korelasi (R) = 

0,573 dan nilai R Square yaitu 0,329. Maka 

dapat di simpulkan 32,9% kepercayaan merek 

Eiger (Variabel Y) ditentukan oleh pengaruh 



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UPN Veteran Jakarta 9  

pesan tagline baru “Tropical Adventure” 

(Variabel X), dan sisanya sejumlah 67,1% 

ditentukan oleh faktor lain diluar penelitian 

ini. 

Peneliti melakukan uji regresi untuk 

mengukur seberapa tinggi nilai variabel 

dependen apabila nilai variabel independen 

berubah. Hasil uji regresi yang diperoleh 

peneliti dalam penelitian ini sebesar 0,529 

yang memiliki arti bahwa setiap penambahan 

satu kali untuk pesan tagline baru “Tropical 

Adventure” maka pengaruh kepercayaan 

merek meningkat sebesar 0,529. Sebaliknya 

jika negatif, maka pengaruh pesan tagline 

baru “Tropical Adventure” menurun 

sebanyak angka tersebut. 

Peneliti melakukan uji hipotesis untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari 

variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen yang diuji. Hasil 

perhitungan uji hipotesis yang diperoleh 

melalui uji t yaitu didapatkan hasil t hitung 

sebesar 6,784. Penentuan kesimpulan 

signifikansi dengan membandingkan t hitung 

dengan t tabel yaitu : penentuan dari level of 

signification, dari t tabel nilainya ditentukan 

pada tingkat signifikansi 0,10 dan df = n- 2, 

yaitu 96-2 = 94. Dengan demikian t tabel 

adalah 1,665. Berdasarkan perhitungan 

tersebut, hasil perhitungan t hitung 6,784 > t 

tabel 1,665, maka dapat di simpulkan H0 

ditolak dan Ha diterima yang berarti pesan 

tagline baru “Tropical Adventure” 

berpengaruh terhadap kepercayaan merek 

Eiger, akan tetapti pengaruhnya hanya 

sebesar 32.9% sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yang tidak di teliti di 

dalam penelitian ini. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh 

pesan tagline baru “Tropical Adventure” 

terhadap kepercayaan merek Eiger dan 

seberapa besar pengaruh pesan tagline baru 

“Tropical Adventure” terhadap kepercayaan 

merek Eiger. Dapat di simpulkan bahwa 

tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh dan mengukur besarnya 

pengaruh pesan tagline baru “Tropical 

Adventure” terhadap kepercayaan merek 

Eiger (Survei pada Unit Kegiatan Mahasiswa 

Pecinta Alam Universitas di Jakarta). 

Pembahasan yang didapatkan melalui 

penyebaran kuesioner di Google Form secara 

online dengan jumlah sampel 96 responden 

menggunakan jenis teknik pengambilan 

sampel cluster sampling, kemudia data 

tersebut diolah dengan menggunakan SPSS 

versi 25, maka peneliti menyimpulkan : 

1. Berdasarkan hasil pengolahan jawaban 

kuesioner melalui uji korelasi diperoleh 

nilai sebesar 0,573 yang berarti nilai 

tersebut memiliki hubungan yang 

cukup kuat karena terletak diantara 

0,400 – 0,599 maka dapat di simpulkan 

bahwa antara variabel X (Tagline) 

terhadap variabel Y (Kepercayaan 
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Merek) memiliki hubungan yang 

cukup kuat. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan dari 

koefisien determinasi, dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh antara pesan 

tagline baru “Tropical Adventure” 

terhadap kepercayaan merek Eiger 

sebesar 32,9%. Sisanya sebesar 67,1% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

diluar berbagai hal yang tidak 

dijelaskan di dalam penelitian ini. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan dari uji 

regresi dengan melihat persamaan Y = 

11,362 + 0,529 dapat ditarik 

kesimpulan bahwa koefisien regresi X 

(Tagline) sebesar 0,529 menyatakan 

bahwa setiap penambahan 1% nilai 

Tagline, maka nilai Kepercayaan 

Merek bertambah sebesar 0,529 

Koefisien regresi tersebut bernilai 

positif, sehingga dapat dikatakan 

bahwa arah pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y adalah positif. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan uji 

hipotesis yang diperoleh melalui uji t 

maka dapat di simpulkan H0 ditolak 

dan Ha diterima yang berarti pesan 

tagline baru “Tropical Adventure” 

berpengaruh terhadap kepercayaan 

merek Eiger. 

 

 

 

 
 

Daftar Pustaka  

Buku: 

Aaker, & David A. (1997). Manajemen Ekuitas 

Merek: Memanfaatkan Nilai dari 

 suatu Merek. Jakarta: Mitra 

Utama. 

Altstiel, T.,&Grow,J. (2006). Advertising 

Strategy (Creative Tactics From The 

Outside/in). London: Sage Publications. 

Belch, G.E.,& Belch, M.A. (2012). Advertising 

and Promotion: An Integrated Marketing 

Communcation Perspective.Edisi kelima. 

New York : McGraw-Hill. 

Bungin, B. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. 

Jakarta. Rajawali Press. 

Callen, B. (2010). Managers Guide To 

Marketing, Advertising, and Publicity. 

USA: The McGraw-Hill Companies,Inc. 

Durianto, Dkk. (2004). Brand Equity Ten. 

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

 Utama. 

Durianto, D. (2011). Strategi Menaklukkan Pasar 

Melalui Riset Ekuitas dan  Perilaku Merek, 

Cetakan XX. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate 

dengan Progam IBM SPSS 25. Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro: 

Semarang. 

Ismiati, N. (2000). Slogan dan Tagline Senjata 

Pamungkas Iklan. Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama. 



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UPN Veteran Jakarta 11  

Knapp, D.E. (2001). The Brand Mindset. Edisi 

Kedua. (Drs. Sisnahudi, Penerjemah). 

Yogyakarta: Andi. 

Kotler, P.,& Keller, K.L. (2008). Manajemen 

Pemasaran.Jilid 2(edisi 12).(Benyamin 

Molan, Penerjemah). Jakarta: PT. 

Indeks. 

Kotler, P,& Keller, K.L. (2009). Manajemen 

Pemasaran: Edisi Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Erlangga. 

Kotler, P.,& Keller, K.L.(2012). Marketing 

Management.  Edisi ke-14. 

Global Edition. New Jersey: Pearson 

Education. 

Kotler, P.,&Armstrong Gary (2012). Prinsip-

Prinsip Pemasaran. Jilid 1 (edisi 13). 

Jakarta: Erlangga. 

Liliweri, Prof. Dr. Alo, M.S. (1992). Dasar-

Dasar Komunikasi Periklanan. 

 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 

Morriarty, S., Mitchell, N., Wells, W. (2011). 

Advertising. Edisi Kedelapan.  

Jakarta: Kencana. 

Noor, J. (2011). Metodologi Penelitian. 

Jakarta: Prenada Media Group.(E-

Books). 

O’Guinn, T., Allen, C.T.,  Semenik, R.J.,& 

Scheinbaum, A.C. 2015. Advertising and 

Integrated Brand Promotion.Edisi 

ketujuh. Stamford, USA: Cengage 

Learning. 

Prisgunanto, I. (2006).Komunikasi Pemasaran: 

Strategi dan Taktik. 

Bogor. Ghalia Indonesia. 

Schiffman, L.G., & Kanuk. (2012). Consumer 

Behaviour. USA: New Jersey. Prentice 

Hall. 

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D.  

Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian 

Kuantitatatif, Kualitatif dan R&D.  

Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan 

(Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif 

R&D. Bandung: Alfabeta 

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. 

 Bandung : Alfabeta, CV. 

Supramono, & Oktavian, J. (2005). Desain 

Proposal Penelitian Studi Pemasaran. 

Yogyakarta : Andi. 

Siregar, I.S. (2017). Metode Penelitian 

Kuantitatif SPSS. Dalam Metode 

Penelitian Kuantitatif SPSS. Jakarta: 

Kencana, Prenada Media Grup. 

Susanto., & Wijanarko, H. (2004). Power 

Branding, Membangun Merek Unggul 

dan Organisasi Pendukungnya. Jakarta 

:PT.Mizan (E-Books). 

Sujianto, A.E. (2009). Aplikasi Statistik dengan 

SPSS 16.0. Jakarta : PT. 

 Prestasi Pustaka. 

Sumarwan, U 2002. Perilaku Konsumen. Bogor: 

Ghalia Indonesia. 

 

 

 



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UPN Veteran Jakarta 12  

Jurnal Online : 

Abdillah, E. Kurnia, Derriawan, dan Djoharsyah 

Mx. (2019). Pengaruh Tagline dan 

Celebrity Endorser Terhadap Brand 

awareness dan Dampaknya Terhadap 

Behavioural Intention Produk Kuku 

Bima Ener-G di Wilayah Jakarta. Jurnal 

Ekonomi. Fakultas Farmasi Universitas 

Pancasila. 

Ballester. E,. D & Aleman. J., L., M. (2005). 

Does Brand Trust Matter to Brand 

Equity?. Journal of Product & Brand 

Management. University of Murcia. 

Sari, W.Y.T. B., Kumadji, S., & Latief, W.A. 

(2010). Pengaruh Kepercayaan Merek 

Terhdap Loyalitas Merek (Studi pada 

Mahasiswa SI Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya Tahun 2009/2010 

Pengguna Handphone Nokia). Jurnal 

Administrasi Bisnis. Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Brawijaya. 

Tingkir, C. F. (2014). Pengaruh Identitas Merek 

Terhadap Loyalitas Merek Melalui Citra 

Merek dan Kepercayaan Merek Toyota. 

Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol.8, 

No.2. Alumni Program Pemasaran 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen 

Petra. 

Kurniawan, D. (2018). Komunikasi Model 

Laswell dan Stimulus-Organism-

Response dalam Mewujudkan 

Pembelajaran Menyenangkan. Jurnal 

Komunikasi Pendidikan, Vol.2 No.1 

Mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi 

Universitas Sebelas Maret. 

Chaidir, M., Prakoso, C. T., & Boer, K. M. 

(2018). Pengaruh Tagline Iklan Yamaha 

“Semakin Di Depan” Terhadap 

Kesadaran Merek Pada Masyarakat 

Kecamatan Samarinda Ulu di Kota 

Samarinda. E-Jurnal Ilmu Komunikasi. 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Mulawarman. 

Dhara, M., D. (2016). Efek Tayangan Iklan 

„Garuda Indonesia Mempertemukan 

Rindu Yang Terpisahkan 2015‟ Terhadap 

Keputusan Konsumen Menggunakan 

Garuda Indonesia. 

Rahardian, M.D., Andriani, K., & Ari, Irawan. 

(2019). Pengaruh Tagline Iklan dan 

Celebrity Endorser Terhadap Brand 

awareness dan Minat Beli (Suvei Pada 

Mahasiswa Program Sarjana Pengguna 

Smartphone OPPO F3 Plus di Universitas 

Brawijaya. Jurnal Administrasi Bisnis. 

Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis 

Universitas Brawijaya. 

Mahisa, R. K.,& Darwini. S. (2019). Analisis 

Pengaruh Tagline dan Brand Ambassador 

Terhadap Brand awareness Telepon 

Seluler Merek OPPO (Studi Pada Pekerja 

Kantoran di Kota Mataram). Jurnal 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mataram. 

Zubaidah, C. T. (2017). Pengaruh Tagline 

#ThinkPink terhadap Brand Association 

 Bright  Gas 5,5 Kg di Jabodetabek.E-



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UPN Veteran Jakarta 13  

Jurnal Management. Fakultas Komunikasi  dan 

Bisnis. Universitas Telkom. 

Yulim, R. (2017). Pengaruh Dimensi 

Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas 

Merek Konsumen Shampoo Clear (Studi 

padzza Konsumen Shampoo Clear di 

Bandar  Lampung) 

Darno. (2007). Efektifitas Tagline dalam 

Meningkatkan Brand awareness. (Studi 

Pada Mahasiswa Pengonsumsi Produk 

Rokok, Minuman The, dan Minuman 

Bersoda). Skripsi. Universitas Negeri 

Malang. Tidak DiTerbitkan. 

Dasuki, H. (2017). Pengaruh Corporate 

Rebranding Terhadap Loyalitas 

Konsumen PT Eiger Melalui Brand 

Association dan Reputasi Perusahaan 

(Studi pada UKM Pecinta Alam di 

Bandar Lampung). 

Lubis, M. B. R. (2018). Pengaruh Tagline dan 

Jingle Iklan Terhadap Pembentukan 

Brand awareness (Studi Pada Iklan Oreo 

dengan Tagline “Penuh Keajaiban” dan 

Jingle “Bayangkan Ku Beri Oreo” di 

Televisi Terhadap Masyarakat di Kota 

Medan). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Sumatera 

Utara. 

Roykhanah, S. (2018). Pengaruh Tagline 

Shopee Terhadap Keputusan Pembelian 

Pada Mahasiswa Ilmu Komunikai UIN 

Sunan Ampel Surabaya. Skripsi. Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

Dhaneswara, V.A. (2019), Pengaruh Tagline 

“Gratis Ongkir” Shopee Terhadap 

Keputusan Berbelanja Online Pada 

Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kota 

Bandar Lampung). Skripsi. Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Bandar Lampung. 

Artikel Online : 

Daftar Organisasi UKM Mapala Universitas di 

Jakarta, olahan peneliti. Sumber Data 

 melalui: https://astacala.org/data/ 

Prawitasari (2018). Eiger anak bangsa yang 

memutuskan untuk lebih mengenal  indonesia 

melalui produk luar ruang. Dikutip melalui : 

 https://nationalgeographic.grid.id/read/13

309584/eiger-anak-bangsa-yang-

 memutuskan-untuk-lebih-mengenal-

indonesia-melalui-produk-luar-ruang 

Wicaksono (2018). EIGER Mantapkan Posisi 

Sebagai Brand Tropical Adventure.  

 Dikutip melalui : 

https://phinemo.com/eiger-mantapkan-posisi-

sebagai-brand- tropical-adventure/  

Susanti (2019). Ekspedisi Equatoride, Jeffrey 

Polnaja Bermotor Lintasi 25 Negara. Dikutip 

melalui :

 https://lifestyle.kompas.com/read/2019/10

/29/064638220/ekspedisi-equatoride- jeffrey-

polnaja-bermotor-lintasi-25-negara?page=all 

Mustika (2018). Hasrat Eiger di Kancah Dunia. 

Dikutip melalui: 

 https://travel.detik.com/travel-news/d-

3891175/hasrat-eiger-di-kancah-dunia 

Saputri (2018). Eiger Raih Implementasi Konten 

https://nationalgeographic.grid.id/read/13309584/eiger-anak-bangsa-yang-
https://nationalgeographic.grid.id/read/13309584/eiger-anak-bangsa-yang-
https://phinemo.com/eiger-mantapkan-posisi-sebagai-brand-%09tropical-
https://phinemo.com/eiger-mantapkan-posisi-sebagai-brand-%09tropical-
https://lifestyle.kompas.com/read/2019/10/29/064638220/ekspedisi-equatoride-
https://lifestyle.kompas.com/read/2019/10/29/064638220/ekspedisi-equatoride-


Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UPN Veteran Jakarta 14  

Marketing Terbaik Versi  CMA 2018. 

 Dikutip melalui : https://tirto.id/eiger-

raih-implementasi-konten-marketing-

 terbaik-versi-cma-2018-cHEP 

Youtube Eiger Tropical Adventure. Sumber : 

 https://www.youtube.com/watch?v=Tds3

N9OQwtU 

Jumlah Perguruan Tinggi di Jakarta 2013-2015 

 https://www.bps.go.id/statictable/2015/0

9/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-

 mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-

dan-swasta-di-bawah-kementrian-

 pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-

provinsi-2013-2014-2014-2015.html 

Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia 

 https://databoks.katadata.co.id/datapublish

/2017/05/05/berapa-jumlah- perguruan-tinggi-

di-indonesia 

  

 

 

 

 

 

 

https://tirto.id/eiger-raih-implementasi-konten-marketing-
https://tirto.id/eiger-raih-implementasi-konten-marketing-
https://www.youtube.com/watch?v=Tds3N9OQwtU
https://www.youtube.com/watch?v=Tds3N9OQwtU
https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-%09mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementrian-%09pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html
https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-%09mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementrian-%09pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html
https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-%09mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementrian-%09pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html
https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-%09mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementrian-%09pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html
https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-%09mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementrian-%09pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html
https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-%09mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementrian-%09pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/05/berapa-jumlah-%09perguruan-tinggi-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/05/berapa-jumlah-%09perguruan-tinggi-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/05/berapa-jumlah-%09perguruan-tinggi-di-indonesia

