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SEKA PUR STR/Ff

Selamat Berjumpa kembali dengan JurnalAkses.

Pada penerbitan Volume Vl, nomor 1 Bulan Februari 2009 kami sajikan artikel

dengan berbagai kajian yang menarik seperti penelitian bidang administrasi negard

yaitu kajian tentang hubungan Motivasi terhadap Disiplin Kerja pada sekretariat DPRD

Kabupaten Bengkulu Utara, dan kajian tentang hubungan antara seleksidan felatihan
dengan kinerja Pegawai pada Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Bengkulu

Utara. Bidang komunikasi seperti kajian yang berjudul Pemanfaatan Telepon Selulei-

sebagai Gaya Hidup di kalangan rernaja. kajian yang berjudul Pengaruh Frekwensi

Menyaksikan lklan-iklan Deterjen di Televisi terhadap Loyalitas Konsumen pada

Produk.

Kajian lain mengambil tema adat, dan sosial larn seperti. tv/iodel per1an1ran

Sorong melalui Pranata Sorongan dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban

Kehidupan Masyarakat di Kecamatan Kebun A.gung Kabupaten Kepahianc, Judui

lain, Dampak Sosial Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak, Kekerasan yang

Terjadi teriradap Anak pada Keluarga Miskin di Rumah Susun, Sistem Operasional

pada Asuransi lslam

Demikian sajian ariikel kami, mohon kritik dan saran untuk penerbitan

selanjutnya. Terima kasih

Vtla-ssa/a,nr,

ReCaksi
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ABSTRACT 
 

This research entitle influence of frecuency  witness advertisements ‘detergent’ in television to 

costumer loyality at product. Target of this research is to know there is do not it him influence of 

frecuency witness advertisement in television to consumers loyality. This  scale and consument 

loyality (y) have scale to international. Informations collecting technique by observation , 

interview and cuisionery. Intake of example of used by technique intake of example of 

intentionally ( purposive sampling ) from 430 housewifes people using detergent taken by 

example of courted 70 responden people. After information obtaired, result of research is here is 

after analyted by which is proved with statistical test of Korelasi Point Biserial. Pursvant to result 

of and research of information analysist and research obtained by result of frecuency relation 

witness advertisements ‘detergent’ in televisison to consumer loyality at housewifes in 

confluence area of lempuing sub-district of Padang Harapan bigger than criticism price (rt) 

tables of (n = 70) at trust level 5 %. Result of calculation above expressing the existance of 

relation which are positive between frequency  witness advertisements in high  television can 

create consumer loyality at product. Frequency witness advertisement in television have relation 

which is significans to consumer loyality relied on test of t-test langer ones of criticsm price (ts) 

at level of significant 5%. This means, frecuency witness advertisements ‘detergent’ in television 

closely related with consumer loyality to an product its meaning of hypothesizing (Hk) accepted. 

 

 

 



ABSTRAKSI 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Frekuensi Menyaksikan Iklan-Iklan ‘Deterjen’ di Televisi 

Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh frekuensi menyaksikan iklan-iklan di televise terhadap loyalitas konsumen. 

Penelitian ini mempunyai dua variable yaitu Frekuensi Menyaksikan Iklan-Iklan ‘deterjen’ di 

Televisi (x) berskala nominal dan Loyalitas Konsumen (y) berskala interval. Tehnik pengumpulan 

data dengan cara observasi , wawancara, dan kuisioner. Pengambilan sampel digunakan tehnik 

pengambilan sampel secara sengaja ( Purposive Sampling ) dari 430 orang ibu-ibu rumah tangga 

yang menggunakan deterjen, diambil sampel sebanyak 70 orang responden. Setelah data 

diperoleh, hasil penelitian selanjutnya di analisa yang dibuktikan dengan uji statistik Korelasi 

Point Biserial. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data diperoleh hasil hubungan frekuensi 

menyaksikan iklan-iklan ‘deterjen’ di televisi terhadap loyalitas konsumen pada ibu-ibu rumah 

tangga di daerah Kuala Lempuing Kelurahan Padang Harapan lebih besar dari harga kritik (rt) 

tabel (n=70) pada taraf kepercayaan 5%. Hasil perhitungan di atas menyatakan adanya 

hubungan yang positif antara frekuensi menyaksikan iklan-iklan di televisi terhadap loyalitas 

konsumen. Frekuensi menyaksikan iklan-iklan di televisi yang tinggi dapat menciptakan 

konsumen yang loyal terhadap produk. Frekuensi menyaksikan iklan di televisi memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap loyalitas konsumen didasarkan pada uji t-test yang lebih 

besar dari harga kritik (ts) pada taraf signifikansi 5%. Ini berarti, frekuensi menyaksikan iklan-

iklan ‘deterjen’ di televise berhubungan erat dengan loyalitas konsumen terhadap suatu 

produk,artinya hipotesa (Hk) diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

                Pilihan produk konsumen berubah secara terus menerus. Ini disebut sebagai perilaku 

konsumen. Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan 

pembelian dan keterlibatan dalam pembelian suatu produk. Tindakan konsumsi secara aktif 

dilakukan konsumen untuk menunjukkan status sosial, selera yang baik atau sekedar ‘untuk 

diketahui’. Seringkali reaksi ini dikaitkan dengan interpretasi mengenai promosi produk atau 

konsep periklanan. Perilaku konsumen berkaitan erat dengan perubahan pendapat dan sikap. 

Perubahan pendapat terjadi bilamana terdapat perubahan penilaian terhadap penilaian 

terhadap suatu objek karena adanya informasi yang lebih baru.      Dalam konsumsi produk 

perubahan terjadi berupa sikap mengganti produk lama dengan produk lain. 

                Seorang konsumen mampu mengenali kebutuhannya sendiri, maka berusaha untuk 

mencari informasi tentang beragam alternatif yang ada untuk memuaskan kebutuhannya. Salah 

satu cara yang ditempuh adalah melalui iklan di televisi. Iklan seringkali memberikan 

rangsangan pada konsumen untuk berperilaku konsumtif. Dengan sebuah iklan, orang akan 

mempunyai suatu kesan tertentu tentang apa yang diiklankan, sehingga menciptakan 

rangsangan untuk melakukan pembelian barang tersebut secara rasional atau ekonomis atau 

tidak memperhatikan nilai ekonomisnya karena penciptaan iklan yang sangat baik dengan 

menggunakan warna , ilustrasi, bentuk dan lay out yang menarik dapat memanipulasi pikiran 

dan keinginan konsumen. 

                 Perilaku konsumen yang melakukan pembelian terhadap merk tertentu secara 

berulang-ulang dan konsumen mempunyai keterlibatan tinggi dalam pembeliannya. Perilaku 

konsumen seperti ini menghasilkan tipe perilaku yang loyal terhadap merk. Dalam kamus 

marketing karya John Stapleton ( 1995 : 29 ), loyalitas adalah suatu sikap/tindakan yang lebih 

teratur dalam membeli produk dimana akan menaruh perhatian pada produk yang dipakainya. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka loyalitas adalah suatu kesetiaan terhadap suatu 

produk/merk tertentu. Adalah sikap menyenangi suatu merk yang dipresentasikan dalam 

pembelian yang konsisten terhadap merk sepanjang waktu. Loyal atau tidaknya dilihat dari 

frekuensi dan konsistensi perilaku pembelian terhadap merk yang menekankan pada perilaku 

masa lalu. 



Assael ( Sutisna 2001 : 42 ) mengemukakan empat hal yang menunjukkan kecenderungan 

konsumen yang loyal : 

1. Konsumen yang loyal terhadap merk cenderung lebih percaya terhadap pilihannya 

2. Konsumen yang loyal lebih memungkinkan merasakan tingkat resiko yang lebih tinggi 

dalam pembeliannya 

3. Konsumen yang loyal terhadap merk juga mungkin lebih loyal terhadap toko 

4. Kelompok konsumen yang minoritas cenderung untuk lebih loyal terhadap merk. 

Griffin ( 2002 : 22 ) mengemukakan jenis-jenis loyalitas : 

1. Tanpa loyalitas 

Pembelian berulang rendah, Keterikatan relatif rendah 

2. Loyalitas lemah 

Pembelian berulang tinggi, Keterikatan relatif rendah, faktor kebiasaan 

3. Loyalitas tersembunyi 

Pembelian berulang rendah, Keterikatan relatif tinggi, faktor situasi 

4. Loyalitas Premium 

Pembelian berulang tinggi, Keterikatan relatife tinggi 

Hal-hal yang memungkinkan loyalitas kosumen terganggu ( Sutisna , 2001 : 49 ) : 

1. Konsumen yang loyal terhadap produk lama akan merasa bahwa merk baru telah 

memutuskan hubungan emosional dia dengan merk produk lama. Konsumen yang loyal 

merasa tidak puas dengan perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Ketika 

konsumen merasa tidak puas, maka kemungkinan meninggalkan merk produk itu 

menjadi tinggidan akan mencoba merk baru. 

2. Terdapat merk baru yang mampu menawarkan sesuatu yang lebih dari merk lama 

3. Konsumen mungkin mencapai kejenuhan dalam mengkonsumsi merk produk yang biasa 

dibelinya. Akhirnya berusaha mencari merk lain yang kira-kira mampu memuaskannya. 

Perubahan seperti itu dikategorikan sebagai perilaku pembelian mencari variasi yang 

sifatnya rekreasi saja. 

4. Ketika merk produk yang diinginkan tidak tersedia di toko atau  outlet penjualan 

terdekat. 



Mungkin saja karena konsumen tidak loyal atau karena memang dalam keadaan memaksa, 

tergantung pada derajat kepentingan yang ada pada dirinya. Konsumen tidak loyal merupakan 

konsumen yang tidak terlalu memikirkan merk produk apa yang harus dibelinya. Bagi mereka 

merk apapun tidak menjadi soal yang penting tingkat kepuasan minimalnya terpenuhi. Mereka 

akan mengubah perilaku pembelian terhadap merk lain. Kalaupun terjadi pembelian berulang 

terhadap suatu merk tertentu, hal itu belum bisa dikatakan loyal. Pembelian ini dapat bersifat 

variety seeking yaitu pembelian yang dilakukan ketika konsumen  melakukan pembelian secara 

spontan dan bertujuan untuk mencoba merk baru. Pembelian tidak didorong oleh 

ketidakpuasan atas pembelian yang dilakukan, tetapi sifatnya lebih didasarkan atas rekreasi 

belanja yang bertujuan mengurangi kebosanan. 

Pelanggan yang loyal menunjukkan 4 perilaku atau ditentukan oleh faktor-faktor: 

1. Melakukan pembelian berulang 

Semakin tinggi intensitas pembelian ulang yang dilakukan konsumen terhadap 

barang/jasa, menunjukkan konsistensi konsumen terhadap komitmen berlangganan. 

2. Penolakan terhadap perusahaan lain 

Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing 

      3.   Rekomendasi positif dari mulut ke mulut 

Konsumen yang puas terhadap produk yang dihasilkan perusahaan merupakan asset 

penting dalam rangka merekrut konsumen baru. Hal ini disebabkan satu orang 

konsumen yang puas mampu menarik banyak konsumen lainnya, sedangkan satu orang 

konsumen yang tidak puas/ kecewa akan menghilangkan konsumen lainnya sehingga 

gagal meraih konsumen potensial. 

5. Pembelian antar lini produk dan jasa. 

            Dalam teori selective influence yang diungkapkan oleh De Fleur ( Liliweri, 1992 : 67 ), 

berdasarkan prinsip selektif action, dinyatakan bahwa iklan mungkin mengarahkan seseorang 

untuk memutuskan jenis produk apa yang dipilihnya setelah menimbang keuntungan dan 

kerugian dari semua produk yang sama. Iklan di televisi dianggap sebagai stimulus eksternal. 

Pesan yang disampaikan melalui iklan sangat menentukan posisi produk di mata konsumen. 

Iklan akan sangat membantu dalam menciptakan perbedaan antar merk. Dalam teori S-O-R, 



iklan televisi merupakan stimulus yang akan ditangkap oleh organisme khalayak. Komunikasi 

akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan akan 

mengerti. Setelah komunikan mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan 

untuk mengubah sikap. Dan dalam hal ini, perubahan sikap terjadi ketika komunikan memiliki 

keinginan untuk membeli atau memakai produk yang iklannya disiarkan di layar kaca. “ Televisi 

lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku konsumen, misalnya tingkat konsumerisme 

pemakaian barang-barang yang diiklankan lewat televisi di kalangan orang-orang yang sering 

menonton televisi. Media televisi paling cocok untuk iklan produk-produk yang dibeli dengan 

keterlibatan rendah, berharga murah, dan berdaya tahan relatife rendah “ ( Krugman, dalam 

Sutisna 2001 : 285 ) 

            Wilson dalam teori Awareness, Trial, Reinforment ( A-T-R), mengajarkan bahwa khalayak 

itu dapat dipengaruhi oleh iklan, hasilnya kita akan mendapatkan sekelompok orang yang 

relative tetap memakai atau membeli produk-produk hasil iklan itu. Adanya isi pesan iklan 

meneguhkan penggunaan produk yang telah digunakan. Banyak produk-produk yang dulu 

mapan dan menguasi pasar kini hilang karena tidak ada kampanye iklan yang bersifat 

mengingatkan.  

          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perilaku konsumen yang terjadi 

dalam mengkonsumsi barang dan mengetahui apakah iklan berpengaruh terhadapnya. 

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak untuk strategi pemasaran terutama 

para produsen barang atau produk, sehingga dapat membantu dalam usaha meraih perhatian 

konsumen khususnya kegiatan promosi melalui iklan di televisi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tehnik pengumpulan data dengan cara 

observasi, wawancara, dan kuisioner. Pengambilan sampel secara sengaja (Purposive 

Sampling). Setelah data diperoleh, hasil penelitian selanjutnya di analisa yang dibuktikan 

dengan uji statistic Korelasi Point Biserial yang dikonsultasikan ke table r hasil korelasi product 

moment dan untuk mengetahui tingkat signifikansinya, digunakan uji t ( t – test ). 

 



PEMBAHASAN 

 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh frekuensi menyaksikan iklan-iklan di televisi 

(x) terhadap loyalitas konsumen (y) di analisa melalui pengujian statistic korelasi Point Biserial. 

Perhitungan korelasi antara pernyataan tiap item pertanyaan dengan  skor total. Berdasarkan 

perhitungan tersebut, pengaruh frekuensi menyaksikan iklan-iklan di televisi terhadap loyalitas 

konsumen pada produk menyimpulkan hubungan yang positif.  

Tinggi rendahnya terpaan iklan pada khalayak dapat diukur dari frekuensi terpaan yang 

dapat dilihat pada tabel 1, dimana 45,7% responden menyaksikan iklan > 7 X dalam satu minggu 

dan 54,3%  responden menyaksikan ≤ 7 X dalam satu minggu. Tabel 2 menunjukkan bahwa 

seluruh tayangan iklan-iklan ‘deterjen’ di televisi menarik disimak. Walaupun mayoritas 

(42,86%) responden kadang-kadang saja memperhatikan atribut dari iklan tersebut seperti jenis 

merk, varian merk, slogan, tokoh, dan kemasannya. Namun ternyata terpaan iklan tersebut 

tetap tinggi seperti yang terlihat pada tabel 3. Hal ini disebabkan oleh iklan tersebut yang 

variatif , mampu menarik perhatian, dan meyakinkan. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mayoritas responden yang menyaksikan iklan 

dalam frekuensi tinggi (42,85%) mempunyai sikap yang loyal terhadap RINSO. Dan mayoritas 

responden yang menyaksikan iklan dalam frekuensi rendah memiliki loyalitas yang lemah 

(cukup loyal) terhadap RINSO.Dapat dilihat pada tabel 4. Terpaan iklan yang berulang-ulang 

dapat mempengaruhi sikap dan tindakan konsumen. Walaupun dalam frekuensi menyaksikan 

iklan yang rendah, seorang konsumen dapat setia terhadap suatu merk, namun cenderung 

membentuk loyalitas yang tersembunyi, seperti kadang-kadang menggunakan merk lain, dapat 

dilihat pada tabel 5, yang digunakan secara bergantian dengan RINSO tetapi hanya 

menggunakan 1-2 merk itu saja. Ini berarti bahwa walaupun memakai merk lain selain RINSO. 

Konsumen tersebut masih memiliki criteria sebagai konsumen yang loyal. Namun karena usaha 

pemuasan kebutuhan akan RINSO yang kurang seperti tabel 6, maka konsumen tersebut 

dikategorikan sebagai konsumen yang cukup loyal terhadap RINSO. 



Kepuasan pelanggan tidak selalu memberikan jaminan bahwa konsumen akan loyal. 

Seperti terlihat pada tabel 7, dimana mayoritas responden merasa cukup puas terhadap RINSO 

namun mereka cenderung loyalterhadap RINSO. Dikarenakan diferensiasi di antara merk-merk 

yang tersedia tidak  terlalu signifikan sehingga untuk konsumen, tidak ada resiko untuk 

berpindah merk, dan karena adanya suatu tawaran intensif yang menarik dari competitor yang 

sulit ditolak oleh konsumen yang dilakukan melalui iklan di televisi, maka menurunkan 

intensitas pemakaian terhadap RINSO. Dalam kondisi ini loyalitas ke merk awal menjadi turun. 

Selain ditentukan oleh stimuli secara fisik yaitu tingkat keseringan menyaksikan 

tayangan iklan di televisi, sikap dan tindakan konsumen juga ditentukan oleh faktor personal 

yaitu karakteristik orang  yang memberikan stimuli. 

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden (42,85%) mempunyai sikap loyal 

terhadap RINSO, dapat dikatakan bahwa karakteristik responden seperti tingkat penghasilan 

dan pekerjaan tidak terlalu berpengaruh. Jadi meskipun iklan di televisi bukan merupakan satu-

satunya sarana yang membentuk sikap, namun merupakan sarana yang ampuh khususnya bila 

frekuensi menyaksikannya tinggi. 

Iklan memang tidak dapat mempengaruhi khalayak untuk mengubah sikap, tetapi 

mampu berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan khalayak ( sebagai langkah investasi ). Hal ini 

berarti iklan cukup mampu mempengaruhi sikap konsumen tentang apa yang dianggap penting 

seperti pilihan atas merk. 

 

 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Frekuensi menyaksikan iklan-iklan ‘deterjen’ di televisi yang tinggi ataupun rendah dapat 

mempengaruhi konsumen untuk loyal terhadap produk. Artinya dalam frekuensi 

menyaksikan iklan yang rendah bukan berarti membuat konsumen tidak loyal bahkan dapat 

menjadikan konsumen sangat loyal terhadap produk. Ini memperlihatkan fungsi iklan yang 

bersifat mengingatkan dan meyakinkan konsumen akan pilihan atas produk sehingga muncul 

penguatan sikap seperti kepuasan dalam memakai, komitmen yang kuat untuk 

menggunakan atau membeli lagi secara rutin,bangga dan percaya sebagai pengguna, usaha 

pemuasan kebutuhan akan produk yang tinggi. Bahkan untuk konsumen yang sangat loyal 

akan selalu menyarankan / mempromosikan produk yang digunakan pada orang lain. 

Untuk produk-produk rumah tangga / costumers goods, seperti deterjen jarang konsumen 

yang loyal terhadap satu merk saja. Paling tidak ada 2 atau 3 merk yang disukai dan dibeli 

secara berganti-ganti. Karena diferensiasi diantara merk=merk yang tidak terlalu signifikan 

sehingga tidak ada resiko untuk berpindah merk, dan adanya suatu tawaran intensif yang 

menarik yang sulit ditolak oleh konsumen. Inilah yang menyebabkan loyalitas ke merk awal 

turun. 

B. SARAN 

Banyak produk-produk yang dulu mapan dan menguasai pasar kini hilang dipasaran karena 

tidak ada kampanye iklan yang bersifat mengingatkan. Untuk itu kepada produsen / 

perusahaan perlu memperhatikan hal ini, karena penguatan sikap konsumen terhadap 

produk lebih penting dibandingkan usaha meningkatkan jumlah konsumen karena dengan 

adanya penguatan sikap pada konsumen yang lama sehingga loyal terhadap produk maka 

merupakan asset penting dalam rangka merekrut konsumen baru, hal ini disebabkan satu 

orang konsumen yang loyal mampu menarik banyak konsumen lainnya dan sebaliknya 

konsumen yang tidak loyal akan dapat menghilangkan konsumen lainnya sehingga gagal 

meraih konsumen potensial. 
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Tabel 1. Frekuensi Menyaksikan Iklan-Iklan Deterjen di Televisi 

Tingkat Keseringan Responden % 

Tinggi 32 45,7 

Rendah 38 54,3 

Jumlah 70 100 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Tabel 2. Kebiasaan Menonton Iklan 

Memperhatikan Secara Keseluruhan Jumlah % 

Selalu 10 14,29 

Sering 18 25,71 

Kadang-Kadang 30 42,86 

Jarang 11 15,71 

Tidak Pernah 1 1,43 

JUMLAH 70 100 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Tabel 3.Pengaruh Iklan 

Dengan Melihat Iklan Membuat Semakin 

Konsisten atau Akan Memakai Kembali 

Jumlah % 

Selalu 29 41,43 

Sering 11 15,71 

Kadang-Kadang 16 22,86 

Jarang 8 11,43 

Tidak Pernah 6 8,57 

JUMLAH 70 100 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 



Tabel 4. Hubungan Frekuensi Menyaksikan Iklan-Iklan ‘deterjen’ di Televise Terhadap 

Loyalitas Konsumen Pada produk ( RINSO ) 

Frekuensi 

Menyaksikan 

Iklan 

‘deterjen’ di 

televisi 

Loyalitas Konsumen 

Sangat 

Loyal 

Loyal Cukup 

Loyal 

Tidak loyal Sangat 

Tidak Loyal 

Jumlah 

F % F % F % F % F % F % 

TINGGI 6 8,57 17 24,28 8 11,43 1 1,43 - - 32 45,71 

RENDAH 8 11,43 13 18,57 15 21,43 2 2,86 - - 38 54,29 

JUMLAH 14 20 30 42,85 23 32,86 3 4,29 - - 70 100 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

 

Tabel 5. Konsistensi Pembelian RINSO dalam 1 Minggu 

Uraian Pertanyaan 

Jawaban Responden 

Selalu Sering Kadang2 Jarang 
Tidak 

pernah 
JUMLAH 

F % F % F % F % F % F % 

Melakukan Pembelian 

Ulang 

25 35,71 18 25,72 18 25,72 5 7,14 4 5,71 70 100 

Menggunakan Lebih 

Dari 1 merk 

5 7,14 8 11,43 22 31,43 9 12,86 26 37,14 70 100 

Tidak Terlalu 

Memikirkan Merk 

Yang Digunakan 

2 2,86 11 15,71 27 38,57 9 12,86 21 30 70 100 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

 

 

 

 



Tabel 6. Usaha Pemuasan Kebutuhan akan RINSO Jika Tidak Ditemukan di Toko Terdekat 

Uraian Pertanyaan 

Jawaban Responden 

Jumlah Selalu Sering  Kadang2 Jarang Tidak 

Pernah 

F % F % F % F % F % F % 

Akan Mencari 

sampai Dapat atau 

Bersedia Menunggu 

8 11,43 11 15,71 15 21,43 8 11,43 28 40 70 100 

Akan Membeli Merk 

Lain 
12 17,14 18 25,72 19 27,14 6 8,57 15 21,43 70 100 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

 

Tabel 7. Pengalaman Menggunakan RINSO 

Perasaan Setelah Menggunakan Jumlah % 

Sangat Puas 15 21,43 

Puas 24 34,29 

Cukup Puas 31 44,28 

Kurang Puas - - 

Tidak Puas - - 

Jumlah 70 100 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 
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