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ABSTRACT 

 

The rapid development of information and communication technology at this 

time participates in advancing the community's economy, making the development of 

micro, small and medium enterprises in Indonesia rampant at this time. This makes 

business owners compete to introduce their brand to the public. One way to introduce 

a brand is to create an event. Event marketing has tremendous power to create brand 

awareness to consumers so that in itself grows fanaticism towards certain products. 

However, the current Covid-19 condition in Indonesia has forced the event industry to 

adapt. Changed the event method which was originally offline with a hybrid method. 

Like the Entrepreneurs.id event. in Jakarta, which is a new company established in 

early 2020, is engaged in Entrepreneurship literacy for new entrepreneurs. This 

company introduces its brand to the community by holding events. Therefore, this 

study aims to explain the effect of events on the establishment of Entrepreneurs.id 

Brand Awareness. The purpose of this study is that researchers want to know how 

strong the influence of Event Entrepreneurs.id on Brand Awareness Entrepreneurs.id 

is. This research is a quantitative study of data collection with a questionnaire survey 

method, the research sample is 79 with random sampling technique. Using Howard 

and seth's behavioral theory models, brand awareness theory and event theory. Based 

on the results of the study, Entrepreneurs.id Events have a strong influence on 

Entrepreneurs.id Brand Awareness with a coefficient of 0.635 or 63.5%, which means 

the same as 63.5%. Entrepreneurs.id Brand Awareness formation is influenced by 

Entrepreneurs.id events. the remaining 37.5% is influenced by other factors. 

 

Keywords : Event , Brand Awareness , Event Entrepreneurs.id 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini manusia telah berada dalam era kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi. Dunia telah beralih dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian 

melahirkan masyarakat informasi (information society). Rogers menyatakan bahwa 

information society adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya 

adalah pekerja dibidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap 

paling penting dalam kehidupan.  Tak dapat dipungkiri, maraknya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi ikut serta memajukan perekonomian masyarakat. 

Ketika krisis perekonomian dunia pada tahun 1197-1998 ikut berdampak negatif 

terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, hanya sektor UMKM (usaha mikro kecil 

dan menengah) yang mampu survive. Data badan pusat statistik (BPS) merilis data 

setelah krisis ekonomi tersebut jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat 

jumlahnya, bahkan mampu menyerap pertumbuhannya 85-107 juta tenaga kerja 

sampai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 

56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 

99.99% sisasnya sebesar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha berskala besar.(Suci, 

2017).  

 Meski skala bisnis yang ditargetkan oleh UMKM tidak sebesar perusahaan kelas 

kakap, banyak orang yang nyaman berbisnis dalam level UMKM karena keunggulan 

yang ditawarkan pada bisnis ini dan keunggulan tersebut sulit didapatkan di level 

bisnis raksasa. Mudah nya berinovasi di dalam menjalankan usaha dan teknologi dapat 
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berubah-ubah disesuaikan kebutuhan sehingga tidak terlalu baku. Sehingga dapat 

bertumbuh sesuai dengan zamannya. Ruang lingkup yang kecil memudahkan dalam 

berkoordinasi dan fleksibel dalam menyesuaikan bisnisnya disesuaikan pasar. 

Salah satu cara yang ampuh dalam mempromosikan keunikan dan keunggulan 

dari bisnis UMKM yang dimiliki adalah dengan mengadakan kegiatan atau event 

marketing. Event marketing mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan 

brand awareness kepada konsumen sehingga dalam dirinya tumbuh fanatisme 

terhadap produk tertentu (Wulandari, Suroso, & Asbullah, 2015: 1). Jika event 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, event marketing mempunyai daya tarik yang 

sangat ampuh bagi pemasar dalam upaya memperkuat brand awareness suatu produk 

di mata konsumen (Ilhamdi, 2008:1). Menurut Sumardy dan Yoris Sebastian dalam 

jurnal muhamad hirza, kegiatan event atau brand activation memiliki peranan yang 

cukup besar dalam kegiatan komunikasi pemasaran. Maka dari itu penting nya event 

bagi perusahaan untuk menunjang keberhasilan promosi, perkenalan produk, lebih 

mendekatkan brand dengan konsumen, dan peran event dalam membranding 

perusahaan di mata publik merupakan langkah yang efektif. Adapun kendala yang 

sering terjadi dalam menjalankan event, yaitu keterbatasan biaya penyelenggaraan, 

kesulitan menemukan waktu dan tempat yang tepat, komunikasi tim yang kurang baik, 

kurangnya jumlah sponsor dan kurangnya promosi untuk menarik audience. 

Seperti event yang diadakan oleh Entrepreneurs.id. di Jakarta, yang merupakan 

sebuah perusahaan baru berdiri pada awal tahun 2020, bergerak pada bidang literasi 

Entrepreneurship bagi para pembisnis pemula ataupun yang sedang mengembangkan 

bisnis nya. Perusahaan ini mengenalkan brand nya dimasyarakat dengan 
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melaksanakan event. Hal yang menarik dari event tersebut yaitu dengan menghadirkan 

para pakar bisnis yang sudah berpengalaman dibidang bisnis nya masing-masing. 

Dengan mengusung tema berbeda-beda disetiap event nya seperti Foodpreneur, 

Coffeepreneur, Beutypreneur, Clothingpreneur, dan sebagainya. Dalam bisnisnya 

Entrepreneurs.id. menawarkan dan menjual produknya yang berupa kelas atau course 

Digital Marketing, Facebook Ads, dan kelas beberapa kelas lainnya tentang strategi 

bisnis dengan mentor yang berpengalaman dibidangnya. Harapan nya dari kelas 

Entrepreneurs.id. materi yang diberikan kepada peserta yang ikut dapat diterapkan 

pada bisnis nya masing-masing. Event Entrepreneurs.id ingin mendorong UMKM di 

Indonesia semakin maju dan lebih aware terhadap kemajuan teknologi saat ini dan 

perkembangan strategi bisnis saat ini yang sudah serba digital. 

Pada awal berdiri nya Entrepreneurs.id. melaksanakan event nya secara offline 

di Jakarta. Event dilaksanakan setiap minggu pada hari libur kerja atau weekend. 

Peserta yang hadir bisa mencapai 50-100 orang dalam satu event Namun, belum 

berjalan lama, kondisi Indonesia mulai berubah dengan hadirnya Virus Covid-19 yang 

mulai menyebar. Dengan keadaan pandemi mengakibatkan perubahan terhadap 

kehidupan termasuk sektor event, dan lebih khusus pada sektor MICE (Meetings, 

Incentives, Conferencing, and Exhibitions). Beberapa negara bahkan melakukan 

lockdown, menutup akses masuk ke kota atau negaranya, masyarakat dipaksa untuk 

berada di rumah, bekerja, belajar, dan beraktifitas di rumah masing-masing. Industri 

perhelatan atau event sebagai salah satu industry yang terkena imbas, banyak event 

yang harus ditunda termasuk Event Entrepreneurs.id atau bahkan dibatalkan(Sasmita, 

2020). Tidak hanya event lokal, bahkan event nasional dan internasional harus ditunda, 
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seperti PON 2020 Papua dan Olimpiade Tokyo 2020 yang harus ditunda hingga tahun 

2021. Berdasarkan survei yang dilakukan IVENDO Tahun 2020 terhadap 50 ribu 

pekerja event di Indonesia terdapat 96,43 persen kasus penundaan dan 84,86 persen 

kasus pembatalan event di 17 provinsi di Indonesia setelah pemerintah mengeluarkan 

pengumuman resmi terkait Covid-19. Dari nilai tersebut potensi kerugian dari 2,69 

hingga 6,94 triliun rupiah yang dibagi dalam tiga porsi besar yaitu vendor, produksi, 

venue, dan talent. (Rahma Tri, 2020). 

Menyikapi hal tersebut berbagai cara telah dipikirkan oleh para pekerja industry 

event untuk dapat meminimalisasi kerugian di tengah era disrupsi akibat covid-19. 

Selama bulan April 2020 bertebaran didunia maya publikasi virtual event, mulai dari 

Webinar, Talk show, podcast, expo, kesehatan, olahraga, pendidikan, konser musik, 

hingga pernikahan semua dilakukan melalui daring dengan berbagai macam platfoarm 

digital mulai dari Zoom, Hangout, Google meet, IG Live, Facebook Live, atau platform 

tersendiri (Sasmita:2020). Intensitas kegiatan virtual event meningkat, hampir setiap 

hari terdapat virtual event baik dari hanya puluhan viewers, ratusan, hingga ribuan 

viewers dengan berbagai topik yang dibahas. Adaptasi terhadap situasi baru ini Event 

Entrepreneurs.id menunda beberapa jadwal sampai batas waktu yang belum 

ditentukan, sembari menyiapkan metode apa yang baik dilakukan selanjutnya. Hingga 

pada bulan Juni 2020 Event Entrepreneurs.id mencoba metode baru yaitu dengan 

virtual event melalui webinar Zoom dan materi pada saat event nantinya akan diberikan 

kepada peserta yang terdaftar. Virtual event dilakukan dalam beberapa minggu sampai 

pada saat Jakarta telah selesai masa PSBB Transisi pada tanggal 10 September 2020 

mencoba metode baru dengan mengadakan secara virtual maupun offline (hybrid) pada 
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satu event secara bersamaan. Metode ini disambut baik audience yang dapat memilih 

antara menghadiri secara virtual maupun secara langsung hadir di venue, peserta yang 

hadir secara offline rata-rata berasal dari daerah yang dekat dengan venue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Official Account @entrepreneursid_ 

Gambar diatas adalah salah satu contoh poster dari event yang diadakan oleh 

Entrepreneurs.id bersama Co Founder bisnis Kopi. Event dengan tema Coffeepreneur 

diatas dilaksanakan secara online maupun offline. Event marketing dipilih sebagai 

strategi pemasaran oleh tim Entrepreneurs.id. untuk memperkenalkan brand dan 

sekaligus sebagai sarana menjual produk nya kepada customer. Event marketing 

banyak dipilih sebagai strategi pemasaran oleh banyak perusahaan baik itu perusahaan 

besar ataupun yang masih berskala UMKM. Penelitian proquest.com yang ditulis oleh 

Piesiewicz, Justyna, Piesiewicz mengatakan dalam penelitiannya bahwa setiap saat 

perusahaan mencoba untuk menemukan cara yang lebih efektif dan inovatif untuk 

mencapai kelompok sasaran mereka selain iklan. Pengorganisasian, mensponsori atau 

berpartisipasi dalam acara ini membuktikan menjadi strategi efektif biaya bagi banyak 

Gambar 1 

Postingan Akun @entrepreneursid_ 
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perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi berharga seperti peluncuran produk 

baru dan rencana pengembangan usaha. Dan di Polandia, event marketing memainkan 

peran yang semakin penting. Responden penelitian yang penulis dilakukan pada tahun 

2007 dan 2008 yang diwakili tim manajemen yang bertanggung jawab untuk kegiatan 

pemasaran, komunikasi, dan penjualan dan strategi pemasaran. Hasil survei 

menunjukkan bahwa konferensi (31%) dan seminar (17%) memainkan peran penting 

dalam strategi komunikasi, dan dianggap sebagai jenis acara (event) yang paling 

efektif. Tujuh puluh dua persen dari responden menambahkan bahwa tujuan utama 

dari berpartisipasi dalam acara berskala besar adalah untuk memungkinkan 

komunikasi langsung antara peserta dan penyelenggara dan sponsor. Penelitian 

menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemasaran event telah 

menunjukkan pertumbuhan yang dinamis. 

Sebagai referensi lainnya yang menunjang event sebagai strategi pemasaran 

lainnya adalah, pada tahun 1984 ada dua acara besar diselenggarakan di Amerika 

Serikat, yaitu Pesta Olah raga Olimpiade dan Perayaan Peringatan Ulang Tahun ke-

100 (Centennial) Patung Liberty. Perusahaan-perusahaan yang mengaitkan produk 

mereka pada kedua event tersebut melalui partisipasi mereka sebagai pihak sponsor 

ternyata berhasil memperoleh visibilitas yang lebih besar bagi produk-produk mereka. 

Ini terbukti dari keberhasilan perusahaan-perusahaan tersebut dalam menjual produk 

mereka, seperti minuman, mobil, kamera, film, computer serta produk-produk lain 

yang berkaitan dengan sponsorship perusahaan pada kedua mega event itu. Sejak itu 

banyak perusahaan di Amerika mulai menyelenggarakan acara-acara yang mereka 

ciptakan sendiri sebagai sarana promosi pemasaran dan membangun citra positif 



7 

 

terhadap produk-produk dan perusahaan. Bahkan mereka lebih mengaitkan produk 

dengan penyelenggaraan acara-acara seperti pertunjukkan hiburan, kesenian, olah 

raga, dan acara-acara kegiatan kemasyarakatan lainnya. (Natoradjo,2011:2). 

Melihat fenomena persaingan pemasaran dan maraknya perkembangan bisnis 

UMKM di kalangan masyarakat yang terjadi saat ini, membuat para pemasar untuk 

mampu mencari, mengembangkan bahkan merebut pangsa pasar dari para pesaingnya. 

Selain mengandalkan produk yang dihasilkan dengan segala macam perbedaan dan 

keunggulannya, salah satu modal untuk memenangkan persaingan adalah dengan 

menggunakan merek (brand). Merek adalah sesuatu yang mudah dikenali dari sebuah 

produk. Melihat merek suatu produk membuat produsennya mudah dikenali. Dalam 

era globalisasi ini, peranan merek menjadi sangat penting karena perbedaan satu 

produk dari produk lainnya sangat tergantung pada merek yang ditampilkan. Selain 

itu, merek yang telah dipatenkan dapat membuat produk tersebut menjadi lebih 

terlindungi dari upaya pemalsuan dan pembajakan. 

Berdasarkan referensi dari penelitian tentang pengaruh event marketing terhadap 

brand awareness tersebut, peneliti melihat hal menarik pada Event Entrepreneurs.id 

sebagai perusahaan yang baru didirikan pada awal tahun 2020, namun sudah berani 

untuk memulai langkah dalam menjalankan strategi bisnis nya melalui event yang 

memerlukan biaya cuckup besar dan ada audience yang hadir, dan juga adaptasi nya 

sebagai industri event pada masa pandemi ini yang dihadapkan dengan perubahaan 

besar behavior masyarakat dalam aktivitas nya sehari-hari, semakin menguatkan 

peneliti untuk melihat apakah ada pengaruhnya pemasaran melalui event yang dapat 

meningkatkan brand awarnees konsumen terhadap suatu produk. Penelitian ini 
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bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruhnya event dalam meningkatkan Brand 

Awarnees pada Event Entrepreneurs.id.  

Menghadirkan kretivitas dalam membuat event diharapkan mampu menjadi 

sarana belajar yang efektif dan menarik bagi para peserta untuk belajar mengenai 

bisnis di era digital. Dengan strategi pemasaran melalui event ini diharapkan 

Entrepreneurs.id sebagai Brand yang baru muncul dikalangan Masyarakat dapat 

dikenal lebih luas. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian 

adalah sebagai berikut: “Seberapa besar pengaruh Event Entrepreneurs.id.  dalam 

pembentukan Brand Awareness Entrepreneurs.id?” 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran pengaruh pelaksanaan 

event dalam usaha pembentukan Brand Awarness pada Event Entrepreneurs.id. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 

pengembangan studi Komunikasi khususnya Komunikasi Pemasaran 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

masyarakat dan Entrepreneurs.id khususnya, dalam membuat event yang efektif dan 

menarik untuk meningkatkan brand awareness produk. 
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E. Telaah Pustaka 

Dalam sebuah penelitian, perlu melakukan tinjauan pustaka untuk meninjau 

penelitian terdahulu yang revelan dengan topik yang akan diangkat. Tujuannya yaitu 

dapat digunakan sebagai referensi dan bahan informasi. Pada penelitian ini, tinajuan 

pustaka yang digunakan oleh peneliti, yaitu : 

1. Tinjauan pustaaka yang pertama yaitu, jurnal of communication (Nyimak) 

Universitas Muhammadiyah Tangerang, edisi volume 1, Nomor 2, September 

2017, 149-169, dengan judul “ event Sebagai Salah Satu Bentuk Strategi 

Komunikasi Pemasaran roduk Fashion Nasional (event tahunan Jackloth)”. Jurnal 

ini ditulis oleh Ade Rahma yang merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu 

Komunkasi FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jurnal ini meneliti 

strategi komunikasi pemasaran yang digunakan melalui event untuk pemasaran 

product fashion. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. 

Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah strategi pemasaran dalam event 

tahunan Jackloth menggunakan Word of mouth, ads, dan Brand Ambasador dinilai 

efektif dan efisien dalam pemasaran product fashion dan meningkatkan Brand 

Awarness produk clothing dikalangan masyarakat.. Persamaan jurnal ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada topik yang diangkat yaitu 

meneliti event sebagai salah satu strategi komunikasi pemasaran. Sedangkan 

perbedaan nya pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan pada 

jurnal ini meneliti event dalam pemasaran produk, sedangkan peneliti 

menggunakan metodi kuantitatif dan menguku event dalam peningkatan brand 

awareness. 



10 

 

2. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu Tugas Akhir Siti Nur Cahyati Abdussamad, 

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia 2018. Dengan judul “Efektivitas event Festival 

Pesona Saronde 2017 dan Terpaan Media Promosi Instagram terhadap Minat 

Berkunjung di Wisata Pulau Saronde Provinsi Gorontalo”. Metode dari penelitian 

tersebut adalah kuantitatif. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut yaitu event 

“Festival Pesona Saronde 2017” yang diselenggarakan oleh pihak Pariwisata 

Kabupaten Gorontalo Utara dapat dikatakan efektif karena dalam event tersebut 

banyak memberikan informasi terkait wisata pulau saronde dan penggunaan 

Instagram @pulausaronde sangat berpengaruh terhadap calon pembeli atau 

pengguna jasa, karena dapat memperkenalkan dan juga media sendiri mempunyai 

peran penting sebagai salah satu saluran yang tepat untuk berinteraksi dengan 

pembeli/pengguna jasa. Secara tidak langsung dengan interaksi tersebut dapat 

mengubah keinginan dan minat seseorang untuk membeli/menggunakan jasa yang 

ditawarkan. Persamaan tugas akhir ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu pada topik yang diangkat yaitu event . Perbedaan tugas akhir ini 

dengan penellitian oleh peneliti terletak pada objek yang diteliti yaitu minat 

berkunjung, sedang pada penelitian ini yaitu Brand Awarness. 

3. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu jurnal e-Proceeding of Applied Science 

Universitas Telkom Bandung, Fakultas Ilmu Terapan, edisi volume 5, nomor 3, 

Desember 2019, 1854-1858, dengan judul “ Pengaruh Brand Involvment dan 

event Involvment Terhadap Brand Awareness” ( Studi Kasus Pada PT.Dealpro 

Indonesia Tahun 2019). Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Rizky, Rahmat 
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Hidayat, dan Sri Widianingsih. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu 

Kuantitaif. Hasil yang didapat yaitu dinyatakan bahwa pengaruh Brand Involment 

dan Brand Involvment terhadapa brand awareness sebesar 87,4% sedangkan 

12,3% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Persamaan jurnal ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada metode yang dipakai menggunakan 

kuantitatif, dan juga mengukur Brand awareness. Perbedaan nya terletak pada 

subjek penelitian yang digunakan yaitu event dan Brand Involvment sedangkan 

peneleti hanya meneliti event.
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Tabel 1. Matrik Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil Perbedaan Persamaan 

1. Ade Rahma event Sebagai Salah Satu Bentuk Strategi 

Komunikasi Pemasaran roduk Fashion Nasional 

(event tahunan Jackloth). Jurnal of 

communication (Nyimak) Universitas 

Muhammadiyah Tangerang, edisi Vol.1, Nomor 

2, September 2017, 149-169 

Strategi pemasaran dalam event 

tahunan Jackloth menggunakan Word 

of mouth, ads, dan Brand Ambasador 

dinilai efektif dan efisien dalam 

pemasaran product fashion dan 

meningkatkan Brand Awarness produk 

clothing dikalangan masyarakat 

Metode penelitian yang digunakan yaitu 

kualitatif dan pada jurnal ini meneliti event 

dalam pemasaran produk. 

Topik yang diangkat yaitu 

meneliti event sebagai salah satu 

strategi komunikasi pemasaran. 

2. Siti Nur Cahyati 

Abdussamad 

Efektivitas event Festival Pesona Saronde 2017 

dan Terpaan Media Promosi Instagram terhadap 

Minat Berkunjung di Wisata Pulau Saronde 

Provinsi Gorontalo. Tugas Akhir Siti Nur 

Cahyati Abdussamad, Program Studi Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial 

Budaya Universitas Islam Indonesia 2018 

 

“Festival Pesona Saronde 2017” yang 

diselenggarakan oleh pihak Pariwisata 

Kabupaten Gorontalo Utara dapat 

dikatakan efektif dan penggunaan 

Instagram @pulausaronde sangat 

berpengaruh terhadap calon pembeli 

atau pengguna. 

Pada penelitian ini event digunakan untuk 

mengetahui minat berkunjung, sedangkan 

peneliti meneliti event terhadap Brand 

Awarness. 

Topik yang diangkat yaitu event. 

3. Muhammad 

Risky, Rahmat 

Hidayat, dan Sri 

Widianingsih 

Pengaruh Brand Involvment dan event 

Involvment Terhadap Brand Awareness ( Studi 

Kasus Pada PT.Dealpro Indonesia Tahun 2019 ). 

Jurnal e-Proceeding of Applied Science 

Universitas Telkom Bandung, Fakultas Ilmu 

Terapan, edisi Vol 5, Nomor 3, Desember 2019, 

1854-1858 

pengaruh Brand Involment dan Brand 

Involvment terhadapa brand awareness 

sebesar 87,4% sedangkan 12,3% 

dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

Pada subjek penelitian yang digunakan 

yaitu event dan Brand Involvment 

sedangkan peneleti hanya meneliti event. 

Pada metode yang dipakai 

menggunakan kuantitatif, dan 

juga mengukur Brand awareness 

Sumber : Olahan Peneliti
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F. Landasan Teori  

1. The Theory of Buyer Behavior oleh Howard dan Sheth (1969) 

Mereka menggunakan paradigma: kognisi (pikiran) → afek (emosi) → konasi 

(aktivitas). Paradigma tersebut diaplikasikan sebagai pencarian informasi (kognisi) 

→ pradisposisi (afek) → beli (kognisi). The Howward and Sheet Model of Buyer 

Behavior menunjukkan suatu proses dan variabel yang mempengaruhi perilaku 

konsumen sebelum dan sesudah terjadinya pembelian.  Ada tiga variabel utama 

dalam model ini yaitu persepsi, belajar dan sikap. Tujuan model ini adalah untuk 

menjelaskan bagaimana konsumen membandingkan dan memilih satu produk yang 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Gambar 2. The Howard and Sheth Model of Buyer Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 14 No.1 Tahun 1999 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-model-penelitian/123509
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-persepsi/4669/
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-belajar/120109
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sikap/4389
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-produk/6661
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Dalam The theory of buyer behavior Howward and Sheet terdapat informasi 

exogenous variables yang terdiri dari proses pengamatan (perceptual process) dan 

proses belajar (learning process),  Variabel proses pengamatan terdiri dari : 

a. Perhatian merupakan reseptor-reseptor indera untuk mengendalikan 

penerimaan informasi. 

b. Stimulus ambiguity yaitu ketidakpastian tentang yang diamati dan tidak 

adanya makna informasi yang diterima. 

c. Perceptual bias yaitu suatu distorsi dari informasi yang diterima. 

d. Overt search (penelusuran nyata) yaitu penelurusan informasi secara aktif. 

Variabel Proses belajar terdiri dari : 

a. Motif yaitu dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan membeli. 

b. Choice criteria yaitu seperangkat motif yang berhubungan dengan 

tingkat produk yang menjadi pertimbangan. 

c. Brand comprehension (pemahaman merk) yaitu pengetahuan tentang 

berbagai merk barang yang akan dibeli. 

d. Attitude yaitu kesukaan kepada merk yang didasarkan atas criteria memilih. 

e. Intention (niat, maksud) yaitu prediksi yang meliputi kapan, dimana dan 

bagaimana konsumen bertindak terhadap suatu merk dan dipengaruhi pula 

oleh faktor lingkungan. 

f. Confidence yaitu keyakinan terhadap suatu merk tertentu. 

g. atisfaction yaitu tingkat penyesuaian antara kebutuhan dengan 

pembelian barang yang diharapkan oleh konsumen. 

 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-atensi-atau-perhatian/14824
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-informasi-atau-information/13090
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-ketidakpastian-atau-uncertainity-dalam-manajemen-strategis/152599
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-informasi-atau-information/13090
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-informasi-atau-information/13090
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-informasi-atau-information/13090
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-produk/6661
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-merek-atau-brand/13586
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pengetahuan/31154
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-barang-menurut-ilmu-ekonomi/119812
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sikap/4389
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-niat-atau-intention/121099
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-niat-atau-intention/121099
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-konsumen-atau-pelanggan/120079
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-lingkungan-hidup/32127
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-barang-menurut-ilmu-ekonomi/119812
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-konsumen-atau-pelanggan/120079
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Dewasa   ini   konsumen   akan   mencari   banyak   informasi   sebelum 

memutuskan    untuk    melakukan    pembelian, yakni keadaan ketika ada dorongan 

dari  konsumen  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber. 

Jika  sumber  daya  yang  dikumpulkan  membenarkan  kebutuhannya,  maka  akan 

terjadi pembelian produk. Jika tidak, maka akan ada fase menanggung keputusan 

dan akan berniat untuk mengumpulkan informasi lebi lanjut.(Wijaya & Paramita, 

2014 : ) 

Hubungan Brand awareness dengan keputusan konsumen yiatu Brand 

awareness dapat mempengaruhi persepsi dan tingkah laku. Kesadaran merek 

(brand awarenes) menurut Aaker (1991) adalah kesanggupan seseorang calon 

pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori produk tertentu. Kesadaran menggambarkan keberadaan merek 

di dalam pikiran konsumen yang dapat menjadi penentu dalam keputusan 

pembelian. 

2. Event  

a. Pengertian  

Dalam arti sempit event diartikan sebagai pameran,pertunjukan atau 

festival, dengan syarat ada penyelenggara, peserta dan pengunjung. Namun 

dalam arti luas, event diartikan sebagai suatu kurun waktu kegiatan yang 

dilakukan oleh sebuah organisasi dengan mendatangkan orang-orang ke suatu 

tempat agar mereka memperoleh informasi atau pengalaman penting serta tujuan 

lain yang diharapkan oleh penyelenggara(Kennedy, 2009 : 3). Definisi event 

adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting 
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sepanjang hidup manusia baik secara individu atau kelompok yang terikat secara 

adat, budaya, tradisi dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta 

melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. 

(Any, 2009 : 7) 

event adalah tipe promosi yang sering digunakan perusahaan atau 

menghubungkan sebuah merek pada suatu acara atau sebuah pesta yang tematik 

yang dikembangkan dengan tujuan untuk menciptakan suatu pengalaman bagi 

konsumen dan mempromosikan suatu produk atau jasa tersebut. Para pemasar 

sering melakukan event marketing untuk mengasosiasikan produk mereka 

dengan aktivitas yang populer seperti acara olahraga, konser, bazar, seminar, 

atau festival. 

Dari dua definisi diatas menunjukan bahwa event merupakan kegiatan 

yang dirancang dengan tema tertentu yang bertujuan untuk menarik perhatian 

para pengunjung agar dapat memahami pesan yang ingin ditampilkan oleh 

perusahaan yang mengadakannya. Dalam hal ini, pesan tersebut tentu saja 

merupakan pesan promosi yang diharapkan akan mendekatkan konsumen 

dengan merek yang mereka produksi.  

Dalam penyelengaraan sebuah event komsep sangat penting. Penyusunan 

konsep sebagai dasar penyelenggaraan event berkaitan dengan hasil yang akan 

dicapai. Sebab menarik atau tidaknya konsep suatu event akan mempengaruhi 

kepuasan para undangan yang hadir pada event yang diselenggarakan yang tentu 

saja akan berdampak pada pihak penyelenggara event. Untuk melakukan 

penyusunan konsep event maka terdapat 4 hal yang harus diperhatikan dalam 
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perencanaannya. Hal-hal tersebut menurut Glenn McCartney (McCartney, 

2010:145-147) antara lain adalah :  

1. Visi : Sebuah visi melihat akan masa depan dan menentukan apa yang 

diinginkan dari diselenggarakannya sebuah event.  

2. Misi :  : Sebuah misi akan memberikan alasan dan fokus dibalik sebuah 

event dan mengapa hal tersebut dibutuhkan. Hal-hal tersebut harus 

mencakup semua stakeholder dari para pemegang dana dan berharap agar 

mendapatkan keuntungan dari komunitas lokal. Sementara sebuah visi 

didasarkan pada sebuah impian atau keinginan, maka misi didasarkan pada 

realitas, mengingat dukungan dan sumber daya. 

3. Goal : Sebuah  goal menyatakan tujuan dari  event dan hal-hal yang ingin 

dicapai. 

4. Objektif : Sebuah objektif dari acara harus menentukan : “Apa yang 

dihasilkan dari sebuah event?”. Objektif bervariasi dan mungkin termasuk 

gabungan dari mencapai keuntungan, launching product, keterpaduan 

sosial, meningkatkan pariwisata atau perayaan. Sebuah objektif yang baik 

memiliki unsur SMART (Spesific, Measureable and quantifiable, 

Achievable, Relevant, Time specific). 

b. Kategori/Jenis event  

Berdasarkan konsep event dari Shone dan Parry (Any, 2009), maka event 

terbagi kedalam empat kategori atau unsur, yaitu: 

a. Leisure event  
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Pada saat ini, leisure event yang berkembang banyak berdasarkan pada 

kegiatan keolahragaan yang memiliki unsur pertandingan dan 

mendatangkan banyak pengunjung. 

b.  Personal event  

Personal event merupakan segala bentuk kegiatan yang melibatkan anggota 

keluarga atau teman, seperti pesta ulang tahun, pernikahan dan perayaan – 

perayaan pribadi lainnya. 

c.  Cultural event 

 Cultural event selalu identik dengan tradisi dan upacara adat yang memiliki 

nilai sosial yang tinggi dalam tatanan masyarakat, sehingga 

penyelenggaraannya saat ini menjadi sangat penting 

d. Organizational event 

Organizational event merupakan kegiatan besar yang dilakukan di suatu 

organisasi tertentu. Pada kategori ini, bentuk event yang diselenggarakan 

disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Event 

Entrepreneurs.id termasuk jenis organizational event, dimana 

Entrepreneurs.id sebagai organisasi yang mengadakan event, dengan 

bentuk event seminar. 

c. Karakteristik event  

Event memiliki beberapa Indikator yang harus terdapat dalam event dan 

menjadi karakteristik setiap penyelenggaraan event Menurut Any Noor (Any, 

2009:13) adalah: 

a. Keunikan 
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Kunci utama suksesnya sebuah event adalah pengembangan ide, maka 

event yang diselenggarakan akan memiliki keunikannya tersendiri.  

b. Perishability 

Setiap event yang diselenggarakan tidak pernah sama, apabila event yang 

sama diselenggarakan lagi, akan tetapi event yang dihasilkan tidak akan 

sama persis seperti event sebelumnya.  

c. Intangibility  

Setelah menghadiri event, yang tertinggal dibenak pengunjung adalah 

pengalaman yang telah di dapatkan dari dari penyelenggaraan event. Hal 

tersebut merupakan proses perubahan dari tangible menjadi intangible.  

d. Suasana dan Pelayanan 

Suasana dan pelayanan merupakan karakteristik yang penting pada saat 

keberlangsungan event. Event yang dilaksanakan dengan suasana dan 

pelayanan yang tepat akan menciptakan event yang sukses. 

e. Interaksi personal 

Interaksi personal dari pengunjung merupakan kunci sukses 

penyelenggaraan event, karena pengunjung akan merasa menjadi bagian 

dalam event tersebut.  

d. Indikator Event Entrepreneurs.id  

Menurut Siagian(Siagian, 1987 : 77) indikator yang tercakup dalam event 

dengan bentuk seminar ini meliputi : 

a. Sarana menurut Moenir (2006) adalah segala jenis peralatan yang 

berfungsi sebagai alat utama atau langsung untuk mencapai tujuan, seperti 
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toilet, tempat sampah, tempat ibadah, dsb. Sedangkan prasarana adalah 

merupakan seprangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk 

mencapai tujuan, seperti keadaan lingkungan sekitar, ruang perawatan 

informasi, dsb. Tersedianya sarana dan prasarana seperti ketersediaan 

peralatan yang menunjang event, infrastruktur, dan penunjang kebutuhan 

informasi. 

b. Sumber daya manusia menurut Mathis dan Jackson (2006) merupakan 

suatu rancangan dari berbagai system formal pada sebuah organisasi 

dengan tujuan memastikan penggunaan keahlian manusia secara efektif 

serta efesien untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan sesuai dengan 

keinginan.  

c. Tema atau konsep menurut Soedjadi adalah ide abstrak yang dapat 

digunakan untuk klasifikasi atau penggolongan yang ada pada umumnya 

dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa).  

d. Menarik dalam lingkup event merupakan segala sesuatu yang dapat 

mengundang orang lain yang mengetahui atau melihat untuk mencari tahu 

sampai mencoba untuk mengikuti event tersebut. Event dapat menghibur, 

memiliki ciri khas yang unik, dan kreatif. 

e. Sistmatis menurut Collins Dictionary merupakan sesuatau yang dilakukan 

secara terstruktur agar sesuai dengan rencana yang tetap, secara 

,menyeluruh, dan efesien. Sisitematis sehingga event berjalan sesuai 

jadwal. 
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f. Efektif menurut Mardiasmo (2009) merupakan hubungan antara keluaran 

dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.  tujuan dari event tersebut 

tercapai, dan memberikan manfaat bagi peserta yang hadir. 

3. Brand  

Menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1 merek atau Brand 

adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. American Marketing 

Association (AMA) ((Kotler, 2002 : 215) mendefinisikan merek sebagai nama, 

istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau 

sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek 

membedakan penjual, produsen atau produk dari penjual, produsen atau produk 

lain. 

Kotler dan Susanto (Kotler & A.B, 2001 : 575), menyatakan bahwa merek 

merupakan nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal 

tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari 

seorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. 

Selanjutnya Aaker (Aaker, 1997 : 9)menyatakan bahwa merek adalah nama dan 

atau simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap atau kemasan) 

dengan maksud mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang penjual atau 

sebuah kelompok penjual tertentu, dengan demikian membedakannya dari barang-

barang dan jasa yang dihasilkan para kompetitor. 
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Menurut Durianto, dkk (Darmadi & dk 

k, 2004 : 61)merek sangat penting atau berguna karena beberapa alasan 

sebagai berikut :  

a. Mengkonsistenkan dan menstabilkan emosi konsumen.  

b. Mampu menembus setiap pagar budaya dan pasar.  

c. Mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. 

d. Berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. 

e. Memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian, karena konsumen 

dapat dengan mudah membedakan produk yang dibelinya dengan produk 

lain.  

f. Dapat berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi perusahaan. 

Jadi suatu merek atau Brand yang melekat pada suatu produk merupakan 

upaya untuk membuat identitas dari produk tersebut sehingga memiliki perbedaan 

dan lebih mudah dikenali oleh konsumen. Merek yang kuat akan mampu 

menciptakan loyalitas terhadap merek tersebut. 

4. Brand Awarness  

a. Pengertian Brand Awareness 

Aaker dalam Handayani, dkk mendefinisikan kesadaran merek adalah 

kemampuan dari konsumen potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa 

suatu merek termasuk ke dalam kategori produk tertentu. (Handayani & Dkk, 

2010 : 62)Sedangkan menurut Durianto, dkk (Darmadi & dkk, 2004 : 30)brand 

awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, 

mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk 
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tertentu. Kesadaran merek merupakan elemen ekuitas yang sangat penting bagi 

perusahaan karena kesadaran merek dapat berpengaruh secara langsung terhadap 

ekuitas merek. Apabila kesadaran konsumen terhadap merek rendah, maka dapat 

dipastikan bahwa ekuitas mereknya juga akan rendah. 

Dari kedua definisi di atas diketahui bahwa brand awareness merupakan 

kesadaran seseorang dalam mengenali dan mengingat suatu produk atau jasa 

pada kategori tertentu. Hubungan Brand awareness dengan keputusan 

konsumen yiatu Brand awareness  dapat mempengaruhi persepsi dan tingkah 

laku. 

b. Tingkatan Brand Awareness 

Kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat merek suatu 

produk berbeda tergantung tingkat komunikasi merek atau persepsi konsumen 

terhadap merek produk yang ditawarkan. Berikut adalah tingkatan brand 

awareness yang dikemukakan oleh Handayani, dkk (2010: 65): 

1) Unware of brand 

Pada tahapan ini, konsumen merasa ragu atau tidak yakin apakah sudah 

mengenal merek yang disebutkan atau belum. Tingkatan ini yang harus 

dihindarkan oleh perusahaan. 

2) Brand recognition  

Pada tahapan ini, konsumen mampu mengidentifikasi merek yang 

disebutkan. 

3) Brand recall  
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Pada tahapan ini, konsumen mampu mengingat merek tanpa diberikan 

stimulus. 

4) Top of mind  

Pada tahapan ini konsumen mengingat merek sebagai yang pertama kali 

muncul di pikiran saat berbicara mengenai kategori produk tertentu. 

c. Indikator Brand Awareness  

Menurut Keller dalam buku terjemahan Soehadi (Soehadi,2005: 10) untuk 

mengevaluasi seberapa jauh konsumen aware terhadap sebuah merek, terdapat 

empat indikator diantaranya adalah : 

1) Recall  

Seberapa jauh konsumen dapat mengingat ketika ditanya merek apa 

saja yang akan mereka ingat. 

2) Recognition  

Seberapa jauh konsumen dapat mengenali merek tersebut masuk ke 

dalam satu kategori tertentu. 

3) Purchase 

Seberapa jauh konsumen akan memasukkan suatu merek ke dalam 

alternatif pilihan ketika mereka akan membeli produk maupun layanan. 

4) Consumption 

Seberapa jauh konsumen akan mengingat suatu merek ketika mereka 

sedang menggunakan produk atau layanan pesaing. 
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G. Kerangka pemikiran  

Tahapan pemikiran logical construct : 

1. Conceptioning : Pada tahap ini piker ditujukan pada pengertian-pengertian 

konsep-konsep pada cakupan generalisasi luas dalam bangun teori atau jalinan 

fakta, untuk menentukan patokan pikir dalam upaya menetapkan pangkal pikir 

besar (premis major). Hal ini bersumber suatu teori cakupan generalisasi luar 

(grand or wide range theory). 

The Theory of Buyer Behavior Howard dan Sheth “Konsumen akan melalui 

proses pengamatan dan proses belajar sebelum membuat output keputusan” 

2. Judgement : tahap ini diartikan sebagai tahap pikir dalam menimbang atau 

memutuskan untuk untuk menerima atau menolak kesesuaian pokok (subyek) 

dan sebutan (predikat) suatu keterangan yang sedang dibahas. Pada berfikir 

deduktif kegiatan ini adalah menerima atau menolak konsep atau variabel khusus 

merupakan “bagian” (golongan, kategori, atau spesifikasi) konsep/variabel 

umum. 

Variabel Utama : khalayak dianggap memproses informasi dalam membuat 

keputusan terhadap suatu produk. 

Variabel Utama Masalah : Pelaksanaan event sebagai proses pengamatan dan 

pembelajaran sebagai usaha pembentukan Brand Awarenesss pada peserta event 

Entreprenuers.id. 
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3. Reasoning: Tahap ini merupakan keselarasan antara variabel utama di level teori 

dengan variabel utama di level masalah, dibuat kesimpulan logis akan 

membentuk proposisi. Rumusan:  

“Peserta dianggap memproses pengamatan dan pembelajaran melalui Event 

Entrepreneurs.id sebagai usaha pembentukan Brand Awarness”  
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Sumber : Olahan Peneliti 

Teori  

The Theory of Buyer Behavior oleh Howard dan Sheth  

Asumsi :  

 “Konsumen akan melalui proses pengamatan dan proses belajar sebelum 

membuat output keputusan” 

Pelaksanaan Event Entrepreneurs.id sebagai sarana proses 

pengamatan dan pembelajaran dalam usaha pembentukan 

Brand Awarenesss pada peserta event Entreprenuers.id. 

 

Variabel x 

Event Entrepreneurs.id  

Indikator event : 

1. sarana dan prasarana 

2. Sumber daya manusia 

3. model kegiatan 

4. Menarik 

5. Sistematis 

6. Efektif 

Sumber : Siagian (1987:77) 

Variabel Y 

Brand awareness 

Indikator Brand awareness : 

1. Recall 

2. Recognitiom 

3. Purchase 

4. Consumption 

Sumber : Soehadi (2005:10)  
 

 

 

Tabel 2. Kerangka Pemikiran 
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H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara, suatu tesis sementara yang harus 

dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan ilmiah. Hipotesis juga dapat dikatakan 

kesimpulan sementara, merupakan suatu konstruk yang masih perlu dibuktikan, suatu 

kesimpulan yang belum teruji kebenarannya(Yusuf, 2014:130). Ada dua jenis 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Hipotesis kerja (Ha) : hipotesis alternative/kerja. 

b. Hipotesis nol (Ho) : hipotesis nol/statistik. 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu : 

a. Ha: Event Entrepreneurs.id memiliki besaran pengaruh dalam Pembentukan 

Brand Awarness Entrepreneurs.id. 

b. Ho: Event Entrepreneurs.id tidak memiliki besaran pengaruh dalam 

Pembentukan Brand Awarness Entrepreneurs.id. 

 

I. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

yaitu suatu metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan(Sugiyono, 2013:11). 

Penelitian ini menggunakan metode survei yaitu metode yang dilakukan 

dengan menyebarkan angket atau kuesioner kepada responden untuk mengukur 
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hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti. Pada metode ini responden 

menyatakan pandangannya terhadap persoalan dengan menjawab kuesioner yang 

sudah disediakan. 

2. Populasi dan Teknik Sampling 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh periset 

untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya(Sugiyono, 2013:119) 

Populasi dalam penelitian ini adalah group WhastApp peserta Event 

Entrepreneurs.id, yang sudah pernah mengikuti Event Entrepreneurs.id . Jumlah 

anggota group WhastApp peserta Event Entrepreneurs.id adalah 366 participant. 

b. Simple Size  

Sampel adalah bagian dari populasi, sebagai contoh (master) yang diambil 

dengan menggunakan cara-cara tertentu, salah satu metode yang digunakan 

untuk menentukan jumlah sampel yaitu menggunakan rumus Slovin. Rumus 

Slovin digunakan dalam pengambilan sampel ini karena populasinya diketahui 

(Kriyantono, 2009:162). Berdasarkan data yang sudah didapatkan, terdapat 366 

participant dalam group WhatsApp Entrepreneurs.id. Jumlah sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin: 

𝒏 =
𝐍

𝟏 + 𝐍(𝐞)𝟐
 

Keterangan: 

n  = Ukuran sampel 

N  = Populasi 
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e  = persen ketidaktelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel. 

Dalam penelitian ini menggunakan e (alpha error) 10%. Karena semakin sedikit 

persentase maka tingkat kesalahan juga semakin sedikit. 

Perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini jika dihitung dengan rumus 

Slovin adalah sebagai berikut: 

n = 
N

1+N(e)2 

n = 
366

1+366(10%)2
 

n = 
366

1+366(0,1)2 

n = 
366

1+366(0,01)
 

n = 
366

1+3,66
 

n = 
366

4,66
 

n = 78,540 

n = 79 

Dari perhitungan di atas, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

79 responden. 

c. Teknik Sampling  

Pada penelitian ini, pengambilan sampling dilakukan dengan teknik simple 

random sampling. Dikatakan simple random sampling karena pengambilan 

anggota sampel dari popukasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dapat dilakukan bila anggota 

populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2013:122). 



31 

 

3. Definisi Operasional  

a. Definisi Konsep 

1. Pengertian Variabel (X) event 

Dalam arti sempit event diartikan sebagai pameran, pertunjukan atau 

festival, dengan syarat ada penyelenggara, peserta dan pengunjung. Namun 

dalam arti luas, event diartikan sebagai suatu kurun waktu kegiatan yang 

dilakukan oleh sebuah organisasi dengan mendatangkan orang-orang ke suatu 

tempat agar mereka memperoleh informasi atau pengalaman penting serta 

tujuan lain yang diharapkan oleh penyelenggara. (Kennedy, 2009:3) Definisi 

event adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-

hal penting sepanjang hidup manusia baik secara individu atau kelompok 

yang terikat secara adat, budaya, tradisi dan agama yang diselenggarakan 

untuk tujuan tertentu serta melibatkan lingkungan masyarakat yang 

diselenggarakan pada waktu tertentu. (Any, 2009:7)  

event adalah tipe promosi yang sering digunakan perusahaan atau 

menghubungkan sebuah merek pada suatu acara atau sebuah pesta yang 

tematik yang dikembangkan dengan tujuan untuk menciptakan suatu 

pengalaman bagi konsumen dan mempromosikan suatu produk atau jasa 

tersebut. Para pemasar sering melakukan event marketing untuk 

mengasosiasikan produk mereka dengan aktivitas yang populer seperti acara 

olahraga, konser, bazar, seminar, atau festival. Event Entrepreneurs.id 

merupakan event dengan aktivitas model seminar, untuk memperkenalkan 
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brand Entrepreneur.id sendiri beserta produk yang dijual nya kepada 

masyarakatm umum. 

2. Indikator Variabel (X) Event Entrepreneurs.id  

Menurut Siagian(Siagian, 1987:77) indikator yang tercakup dalam 

event dengan bentuk seminar  ini meliputi : 

a. Sarana dan Prasarana adalah serangkaian alat atau fasilitas baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang digunakan dapat menunjang 

keberhasilan suatu event. Tersedianya sarana dan prasarana seperti 

ketersediaan peralatan yang menunjang Event Entrepreneurs.id 

infrastruktur, dan penunjang kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh 

peserta Event Entrepreneurs.id menjadi salah satu indikator Event 

Entrepreneurs.id berjalan dengan baik.  

b. Sumber daya manusia adalah ketersediaan atau penggunaan keahlian 

manusia secara efektif agar membantu mencapai tujuan. Sehingga 

tersedianya sumber daya manusia yang baik sebagai pengisi baik materi 

maupun lainnya, dalam Event Entrepreneurs.id mencadi indikatoragar 

tujuan dari Event Entrepreneurs.id ini dapat diterima dengan baik oleh 

peserta. 

c. Tema atau konsep adalah ide pokok yang dapat digunakan untuk 

penggolongan suatu event dan dikomunikasikan dalam bentuk rangkaian 

kata atau bahasa yang mudah dipahami. Tema dan konsep yang digunakan 

oleh Event Entrepreneurs.id menjadi indikator penunjang berjalan event 

dengan baik, narasi tema yang digunakan pada event seperti tema 
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foodpreneur, clothingpreneur, dsb menjadi daya tarik pada setiap Event 

Entrepreneurs.id . 

d. Menarik dalam lingkup event merupakan segala sesuatu yang dapat 

mengundang orang lain yang mengetahui atau melihat untuk mencari tahu 

sampai mencoba untuk mengikuti event tersebut. Untuk Event 

Entrepreneurs.id hal menarik menjadi salah satu indikator event dapat 

berjalan dengan baik, dapat menghibur, memiliki ciri khas yang unik, dan 

kreatif. 

e. Sistmatis adalah rangkaian yang terstruktur dan sesuai dengan rencana 

yang tetap. Pada Event Entrepreneurs.id berjalan sesuai jadwal dan 

susunan acara yang runtut dan jelas menjadi faktor event berjalan baik 

sehingga tujuan atau pesan yang ingin disampaikan kepada peserta dapat 

diterima dengan baik. 

f. Efektif adalah usaha untuk mendapatkan tujuan dengan tepat waktu dan 

sesuai dengan keluaran yang sudah dilakukan. Pada Event 

Entrepreneurs.id dinilai efektif apabila Tujuan dari Event 

Entrepreneurs.id tersebut tercapai, dan memberikan manfaat bagi peserta 

yang hadir. 

3. Pengertian Variabel (Y) Brand Awareness  

Aaker dalam Handayani, dkk (Handayani & Dkk, 2010:62) 

mendefinisikan kesadaran merek adalah kemampuan dari konsumen 

potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek termasuk ke 

dalam kategori produk tertentu. Sedangkan menurut Durianto, dkk(Durianto 
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& Dkk, 2004:30) brand awareness adalah kesanggupan seorang calon 

pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian 

dari suatu kategori produk tertentu. Kesadaran merek merupakan elemen 

ekuitas yang sangat penting bagi perusahaan karena kesadaran merek dapat 

berpengaruh secara langsung terhadap ekuitas merek. Apabila kesadaran 

konsumen terhadap merek rendah, maka dapat dipastikan bahwa ekuitas 

mereknya juga akan rendah. Dari kedua definisi di atas diketahui bahwa 

brand awareness merupakan kesadaran seseorang dalam mengenali dan 

mengingat suatu produk atau jasa pada kategori tertentu. 

4. Indikator Variabel (Y) Brand Awareness Entrepreneurs.id 

Menurut Keller dalam buku terjemahan Soehadi(Soehadi, 2005:10) 

untuk mengevaluasi seberapa jauh konsumen aware terhadap sebuah merek, 

terdapat empat indikator diantaranya adalah : 

a. Recall  

Seberapa jauh peserta Event Entrepreneurs.id dapat mengingat ketika 

ditanya merek apa yang mereka ingat saat ingin belajar strategi bisnis. 

b. Recognition  

Seberapa jauh peserta Event Entrepreneurs.id dapat mengenali merek 

Event Entrepreneurs.id tersebut masuk ke dalam satu kategori kelas atau 

seminar bisnis. 

c. Purchase 
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Seberapa jauh peserta Event Entrepreneurs.id akan memasukkan merek 

Entrepreneurs.id ke dalam alternatif pilihan ketika mereka akan membeli 

produk maupun layanan. 

d. Consumption 

Seberapa jauh peserta Event Entrepreneurs.id akan mengingat merek 

Entrepreneurs.id ketika mereka sedang menggunakan produk atau layanan 

pesaing dan seberapa jauh peserta tertarik dengan Event Entrepreneurs.id 

sehingga membagikan cerita tentang Event Entrepreneurs.id kepada orang 

lain. 



36 

 

Tabel 3. Definisi Operasional 

No Variabel Indikator Item 

1. Brand Awareness (Y))  Recognition 1. Saya sudah mengetahui sebelumnya Event Entrepreneurs.id merupakan tempat belajar stategi bisnis. 

2. Saya mengetahui Event Entrepreneurs.id memiliki course atau kelas untuk belajar strategi Bisnis 

  Recall 3. Ketika saya ingin belajar tentang strategi binis, saya teringat Event Entrepreneurs.id  

4. Saya menyukai Event Entrepreneurs.id sebagai tempat belajar stategi bisnis dibandingkan platfoarm 

lainnya.  

5. Saya meyakini bahwa Event Entrepreneurs.id memiliki kapasitas sebagai platfoarm pembelajaran 

strategi bisnis yang efektif dengan pembicara yang kredibel.  

  Purchase  6. Saya meyakini bahwa produk Event Entrepreneurs.id berupa kelas digital marketing dapat 

membantu saya dalam belajar menjalankan bisnis saya, sehingga saya ikut membeli kelas dari 

Entrepreneurs.id.  

7. Kelas digital marketing dari Entrepreneurs.id, sangat membantu saya dalam menjalankan binis. 

  Consumption  8. Ketika saya membutuhkan kembali imu tentang bisnis saya akan mendaftar lagi sebagai peserta Event 

Entrepreneurs.id  

9. Saya menyarankan kepada orang lain (teman, saudara. dsb) untuk mengikuti Event Entrepreneurs.id 

jika ingin belajar tentang stategi bisnis. 

10. Saya berbagi cerita atau sharing tentang pengalaman saya menikuti Event Entrepreneurs.id kepada 

orang lain atau dengan media sosial yang saya miliki. 

11. Ketika saya melihat seminar atau kelas bisnis lain, saya teringat dan membandingkan dengan Event 

Entrepreneurs.id  

2.   event (X) Sarana dan 

prasarana 

12. Pelaksanaan Event Entrepreneurs.id memberikan kenyamanan, sehingga saya dapat fokus mengikuti 

acara. 

13. Saya dapat mengakses webinar Event Entrepreneurs.id  dengan Kualitas gambar dan audio pada 

Event Entrepreneurs.id sangat baik. 
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14. Informasi yang diberikan sebelum Event Entrepreneurs.id sangat jelas dan sangat membantu saya. 

15. Kemudahan dalam bertanya atau menyampaikan keluhan dengan panitia Event Entrepreneurs.id 

melalui pesan. 

  Sumber daya 

manusia 

16. Event Entrepreneurs.id menghadiri pembicara yang terpercaya dan berpengalaman dibidang nya. 

17. Pembicara Event Entrepreneurs.id menguasai materi yang disampaikan dengan baik, sehingga saya 

sangat mudah menyerap materi tersebut. 

18. Pembicara Event Entrepreneurs.id dapat membangun suasana dengan baik, sehingga saya tidak 

merasa bosan atau mengantuk selama acara berlangsung. 

  Model kegiatan 19. Tema dari seminar Event Entrepreneurs.id sangat menarik dan membantu kebutuhan saya akan ilmu 

strategi bisnis. 

  Menariks 20. Event Entrepreneurs.id memiliki daya Tarik dengan pembicara yang dihadirkan. 

21. Materi dari Entrepreneurs.id sangat menarik dan menjawab kebutuhan saya sebagai peserta. 

  Sistematis 22. Susunan acara Event Entrepreneurs.id runtut dan jelas. 

23. Event Entrepreneurs.id berjalan sesuai jadwal yang seharusnya. 

  Efektif  24. Saya merasa sangat terbantu dengan Event Entrepreneurs.id . 

25. Materi yang disampaikan dalam Event Entrepreneurs.id sangat bermanfaat bagi saya. 

Sumber : Olahan Peneliti 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban pada 

kuesioner yang dibagikan kepada responden. Menurut Umi Narimawati 

(2008:98) dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif dan 

Kuantitaif. Teori dan Aplikasi” data primer merupakan data yang berasal dari 

sumber asli atau pertama. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran berupa kuesioner. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan 

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013:142). 

Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket tertutup. 

Kuesioner akan diberikan kepada anggota group WhastApp peserta Event 

Entrepreneurs.id melalui pesan group untuk selanjutnya diminta mengisi 

kuesioner tersebut. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada peneliti (Sugiyono, 2013:402) Data sekunder merupakan data yang 

sifatnya mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal 

dan website yang terkait dengan penelitian ini. 
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5. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahian suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih, mempunyai 

validitas yang tinggi. Validitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

instrumen itu benar-benar mengukur apa (objek) yang hendak diukur (Yusuf, 

2014:234) Rumus yang digunakan dalam uji validitas pada penilitian ini yaitu 

product moment. Berikut adalah rumus product moment sebagai berikut : 

 𝒓𝒙𝒚 =
𝐍∑𝐱𝐲 − (∑𝐱)(∑𝐲)

√{𝐍∑𝒙𝟐 −(∑𝒙)𝟐}{𝐍∑𝒚𝟐 −(∑𝒚)𝟐}
 

Keterangan: 

1. rxy = Koefisien korelasi tes yang disusun dengan kriteria 

2. N = Jumlah responden 

3. ∑x = Jumlah seluruh skor tiap item yang diperoleh responden uji coba 

4. ∑y = Jumlah seluruh skor variabel total item yang diperoleh responden uji 

coba 

5. ∑xy = Jumlah hasil perkalian antara skor tiap item dan skor total item 

Sumber : Sugiyono, 2013 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen 

penelitian terhadap individu yang sama, dan diberi dalam waktu yang berbeda 

(Yusuf, 2014:242). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha. Berikut adalah rumus Cronbach’s Alpha dalam (Akdon & 

Riduwan, 2013:74) . 
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          𝑟 = (
𝑘

𝑘−1
) 𝑥 (1 −  

∑𝑆1

𝑆𝑡
) 

Keterangan: 

1. r = Nilai reliabilitas 

2. ∑𝑆1 = Jumlah varian skor 

3. 𝑆𝑡 = Varian total 

4. K = Jumlah item 

a. Jika alpha crombach > 0,6 atau 60% maka butir atau variabel tersebut reliable. 

b. Jika alpha crombach < 0,6 atau 60% maka butir atau variabel tersebut tidak 

reliable. 

 

6. Metode Analisis Data  

a. Skala Pengukuran 

Pengukuran dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala likert. Skala 

likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan 

(Sugiyono, 2013:136). 

Cara pengukuran adalah dengan menghadapkan responden dengan sebuah 

pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban dari pilihan lima 

jawaban, di mana masing-masing jawaban memiliki nilai yang berbeda-beda 
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(Kriyantono, 2009:134). Dalam penelitian ini digunakan pertanyaan tertutup 

dengan skala : 

 

Tabel 4. Skala Likert 

1. STS Sangat Tidak Setuju 

2. TS Tidak Setuju 

3. CS Cukup Setuju 

4. S Setuju 

5. SS Sangat Setuju 

  

Dari skala pengukuran likert tersebut maka akan diperoleh data ordinal. 

Agar dapat dianalisis secara statistik, data tersebut harus dinaikkan menjadi skala 

interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan 

Methode of Succesive Interval (MSI) dengan langkah-langkah sebagai berikut 

(Suliyanto, 2011:51-60)  : 

1) Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang 

disebarkan  

2) Untuk setiap item, hitung frekuensi jawaban (f), berapa responden yang 

mendapat skor 1, 2, 3,4 atau 5.  

3) Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah 

responden.  

4) Menentukan proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi 

secara berurutan perkolom ekor.  
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5) Cari nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan 

menggunakan tabel normal.  

6) Menentukan skala (Scala Value = SV) untuk masing-masing responden 

dengan menggunakan rumus:  

𝑆𝑉 = (Density at Lower Limit) − (Density at Upper Limit)  

(Area Below Upper Limit) − (Area Below Upper Limit)  

Keterangan:  

Density at Lower Limit = Kepadatan batas bawah  

Density at Upper Limit = Kepadatan batas atas  

Area Below Upper Limit = Daerah di bawah batas atas  

Area Below Upper Limit = Daerah di bawah batas bawah.  

7) Kemudian mengubah Nilai Skala terkecil menjadi sama dengan 1 (satu) dan 

mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil 

sehingga diperoleh Transformed Scale Value (TSV). Adapun secara umum 

rumus TSV adalah sebagai berikut:  

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑌 = 𝑆𝑉 + [𝑆𝑉𝑚𝑖𝑛] + 1  

8) Nilai skala ini disebut dengan skala interval. 

b. Uji Analisis Data 

Analisis data dilakukan peneliti untuk dapat menarik kesimpulan. Analisis 

data adalah proses mngorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Kriyantono, 

2006:151). Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana untuk 
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mengetahui bagaimana variabel dependen (Y) dapat diprediksikan melalui 

variabel independen (X). Regresi pada penelitian ini untuk menunjukan seberapa 

besar pengaruh variabel (X) terhadap (Y). Rumus ini dapat digunakan untuk 

jenis data interval. Untuk memperoleh model analisis yang tidak bias dan efisien 

dari persamaan regresi sederhana, maka data harus lolos uji asumsi klasik. 

Pengujian asumsi klasik yaitu: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah variabel independen 

maupun variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji ini 

biasanya dilakukan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun 

rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan 

normalitas harus terpenuhi, artinya data harus berdistribusi normal(Gendro, 

20111:49). Untuk menguji normalitas dapat menggunakan Uji Kolmogorof-

SmirNov dengan taraf signifikansi 0.05. Apabila data memiliki signifikansi 

lebih besar dari 0.05 atau 5% maka dinyatakan berdistribusi normal. 

2) Uji Linieritas 

Uji linearitas berfungsi untuk mengetahui apakah sebuah variabel 

memiliki hubungan dengan variabel lain, apakah dua variabel memiliki 

hubungan yang linier atau tidak secara signifikan, yang mana dikatakan 

linear jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. 

3) Regresi linier sederhana  

Uji regeresi linier sederhana bertujuan untuk menjelaskan hubungan 

antara satu variabel X dengan variabel Y.  
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Rumus Regeresi linier sederhana sebagai berikut : 

𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏𝑋 

Keterangan:  

Y = Variabel tidak bebas (subjek dalam variabel tak bebas/dependen 

yang diprediksi  

X = Variabel bebas (subjek pada variabel independen yang 

mempunyai nilai tertentu)  

a = nilai intercept (konstan) atau harga Y bila X = 0  

b = Koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan 

variabel. 
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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan berisi tentang jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang terdapat 

pada rumusan masalah yang akan disesuaikan dengan hasil penelitian yang telah 

peneliti lakukan. Penelitian yang berjudul” Pengaruh Event Entrepreneurs.id 

Terhadap Pembentukkan Brand Awareness Entrepreneurs.id” ini bertujuan untuk 

menganalisis besaran pengaruh event Entreprenuers.id terhadap pembentukkan Brand 

Awareness Entrepreneurs.id. Berdasarakan analisa data yang telah peneliti lakukan 

pada Bab III maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Event Entrepreneurs.id dan Pembantukan Brand Awareness Entrepreneurs.id 

mempunyai hubungan yang kuat sebesar 0,797. Penelitian dihitung seberapa 

besar pengaruh nya antara variabel Event Entrepreneurs.id (X) dengan variabel 

pembentukkan Brand Awareness (Y). Hasil perhitungan analisis regeresi linier 

sederhana menunjukkan bahwa 63,5% pembentukkan Brand Awareness 

Entrepreneurs.id dipengaruhi oleh Event Entrepreneurs.id. 37,5% dipengaruhi 

oleh faktor lain. Dari tingkatan konsumen yang sudah aware dengan 

Entrepreneurs.id namun belum mencapai pada tahap pembelian atau purchase. 

2. Dari hasil Perhitungan Koefisien Regeresi Sederhana diperoleh koefisien 

untuk variabel X sebesar 0,775, sedangkan nilai konstanta yang didapatkan 

sebesar -2,887. Sehinggal model regeresi yang didapatkan adalah Y=0,775 + 

(-2,887)X. Artinya, pada uji koefisien regeresi sederhana ini nilai konstanta 
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sebesar -2,887 menunjukkan rata-rata pembentukan brand awareness sebesar 

0,775atau 77,5%. Kemudian koefisien regeresi sebesar -2,887 menyatakan 

bahwa setiap kenaikan 1% nilai Event Entrepreneurs.id, maka pembentukan 

brand awareness bertambah -2,887. Koefisien regeresi bernilai negatif 

sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh Event Entrepreneurs.id terhadap 

pembentukan brand awareness adalah negatif. Hasil koefisien regeresi bernilai 

negatif artinya jika nilai variabel X itu naik maka nilai variabel Y akan turun, 

sebaliknya jika hasil positif maka jika nilai variabel X itu naik maka nilai 

variabel Y juga naik. 

3. Perhitungan uji hipotesis dengan cara membandingkan nilai signifikasi (Sig.) 

dengan probabilitas 0,05. Dasar pengambilan keputusan jika nilai Sig. < 0,05 

maka terdapat pengaruh antara variabel Event Entrepreneurs.id (X) terhadap 

pembentukan brand awarenesss (Y), sebaliknya jika Sig. > 0,05 makan tidak 

terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil 

perhitungan tabel Hipotesis nilai Sig. yang diperoleh sebesar 0,000 yang 

artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha 

diterima atau dalam arti lain terdapat pengaruh yang signifikan dari Event 

Entrepreneurs.id terhadap pembentukan Brand Awareness.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyimpulkan saran-saran sebagai 

berikut :  

1. Untuk peneliti semoga kedepannya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-

variabel lain di luar variabel yang telah di teliti ini agar memperbolah hasil yang 

bervariatif dan akan berguna bagi pembentukan Brand Awareness 

Entrepreneurs.id.  

2. Untuk tim Entrepreneurs.id diharapkan terus mempertahankan dan meningkatkan 

kreativitas guna menjaga Brand Awareness Entrepreneurs.id dimasyarakat umum 

yang saat ini sesuai penelitian telah mencapai 63,5%. Namun, pada porsi 

pembelian dari produk Entrepreneurs.id minat peserta pada penelitian ini masih 

rendah, sehingga perlu adanya evaluasi dan menemukan strategi yang tepat untuk 

meningkatkan penjualan produk. 

  



106 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aaker, D. (1997). Manajemen Ekuitas Merek. Jakarta: Mitra Utama. 

Akdon, & Riduwan. (2013). Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika. Bandung: 

Alfabeta. 

Any, N. (2009). Management Event. Bandung: Alfabeta. 

Darmadi, D., & dkk. (2004). Brand Equity Ten Strategi Memimpin Pasar. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama. 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. (2020). Kecamatan Cipondoh 

Dalam Angka 2020. Retrieved from 

https://statistik.tangerangkota.go.id/assets/publikasi/file/654d0c7a69725a09ca2f

d8ea748f8ffa.pdf 

Durianto, & Dkk. (2004). Strategi Memimpin Pasar. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 

Gendro, W. (2011). Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & 

Smart PLS 2.0. Yogyakarta: UPP STI YKPN. 

Handayani, D., & Dkk. (2010). The Official MIM Academy Coursebook Brand 

Operation. Jakarta: Esensi Erlangga Group. 

Kamal, M., & Widodo, T. (2018). Perancangan dan Penyelenggaraan Event Seminar 

Nasional Startup Industri Kreatif Zaman Now Berbasis Digital Business 

(Tinjauan Aspek Sumber Daya Manusia dan Operasional). Journal of Applied 

Business Administration, 2(1), 116–128. 

Kennedy, J. E. (2009). Manajemen Event. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 

Kotler, P. (2002). Manajemen Pemasaran (Millenium). Jakarta: PT.Prenhallindo 

jakarta. 

Kotler, P., & A.B, S. (2001). Manajemen Pemasaran di Indonesia. Jakarta: Salemba 

Empat. 



107 

 

Kriyantono, R. (2006). Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: PT. Kencana 

Perdana. 

Kriyantono, R. (2009). Teknis Praktis Riset Komunikasi. Malang: Prenada Media 

Group. 

McCartney, G. (2010). Event Management: an Asian Perspective. Singapore: Mc 

Graw Hill. 

Olson, P. dan. (2018). Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, Edisi Kesembilan. 

In Penerbit : Salemba Empat, Jakarta. Jakarta: Erlangga. 

Rahma Tri. (2020). Dihantam Corona, Ratusan Event Organizer Terancam Gulung 

Tikar. Bisnis Tempo. Retrieved from 

https://bisnis.tempo.co/read/1321791/dihantam-corona-ratusan-event-organizer-

terancam-gulung-tikar?page_num=2 

Sasmita, M. T. (2020). Analisis Pasar Virtual Event Di Tengah Pandemi Covid-19. 

Jurnal Kepariwisataan, 19(1), 8–16. https://doi.org/10.52352/jpar.v19i1.405 

Siagian, P. (1987). Penelitian Operasional : Teori dan Praktek. Jakarta: Universitas 

Indonesia Press. 

Soehadi, A. (2005). Effective Branding. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 

Suci, Y. R. (2017). PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN 

MENENGAH) DI INDONESIA. Jurnal Cano Ekonomos, 6(1), 51–58. Retrieved 

from https://e-journal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/1239 

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS. 

Yogyakarta: Andi. 

Wijaya, T., & Paramita, E. L. (2014). Pengaruh Electronic Word of Mouth (E-WoM) 

terhadap Keputusan Pembelian Kamera DSLR. Seminar Nasional Dan Call for 

Paper, (978-602-70429-1–9), 12–19. Retrieved from 



108 

 

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4729%0Ahttp://repository

.uksw.edu/handle/123456789/5668 

Wulandari, D., Suroso, I., & Asbullah, A. S. (2015). Event Marketing Sebagai Strategi 

Meningkatkan Brand Awareness Kabupaten Jember. Bisma Jurnal Bisnis Dan 

Manajemen, 9(1), 43–55. 

Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian. 

Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	HALAMAN SAMPUL
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	NOTA DINAS PEMBIMBING
	HALAMAN PENGESAHAN
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABSTRACT
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan
	D. Manfaat Penelitian
	E. Telaah Pustaka
	F. Landasan Teori
	G. Kerangka pemikiran
	H. Hipotesis
	I. Metodologi Penelitian
	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
	DAFTAR PUSTAKA



