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ABSTRAK

Saat ini, persaingan dalam dunia usaha adalah suatu hal yang tidak 
dapat dielakkan oleh sebuah perusahaan. Dalam memasarkan produk yang 
ditawarkannya, perusahaan harus dapat membuat agar produknya tersebut dapat 
dikenal, diketahui dan dapat dengan mudah dijangkau oleh para konsumennya. 
Untuk mewujudkannya, perusahaan harus melakukan suatu interaksi dengan para 
konsumen. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 
kegiatan promosi. Periklanan kini menjadi salah satu alternatif pilihan bagi para 
pemasar untuk mengkomunikasikan produknya kepada para konsumen.

Dalam penelitian ini, dianalisis pengaruh iklan televisi terhadap 
keputusan pembelian. Unsur – unsur iklan televisi yang akan dijadikan sebagai 
variabel independent adalah isi pesan, struktur pesan, format pesan dan sumber 
pesan. Sedangkan yang akan dijadikan sebagai variabel dependent adalah 
keputusan pembelian produk Fruit Tea pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Gajayana Malang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklan televisi 
secara simultan maupun secara parsial serta untuk mengetahui variabel iklan 
televisi yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian produk Fruit 
Tea pada Mahasiswa Universitas Gajayana Malang. Populasi penelitian ini adalah 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang dan dengan 
menggunakan sampel sebanyak  93 orang. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa 
variabel iklan televisi yang terdiri dari isi pesan, struktur pesan, format pesan dan 
sumber pesan berpengaruh secara simultas dan parsial terhadap keputusan 
pembelian produk Fruit Tea pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Gajayana Malang. Sedangkan untuk variabel iklan televisi yang dominan terhadap 
keputusan pembelian produk Fruit Tea pada Mahasiswa Universitas Gajayana 
Malang adalah isi pesan.

Kata kunci : Iklan Televisi, Keputusan Pembelian
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Pemasaran merupakan fungsi pokok bagi sebuah perusahaan. Semua 

perusahaan selalu berusaha untuk memproduksi dan memasarkan produk yang 

dihasilkannya guna memenuhi kebutuhan konsumen. Saat ini kegiatan pemasaran 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan atau target 

perusahaan.

Disamping itu, perusahaan haruslah juga dapat memberikan kepuasan 

kepada konsumennya terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan jika 

perusahaan menginginkan usahanya dapat berjalan terus. Karena dengan tingkat 

pengetahuan konsumen itulah mereka melakukan perbandingan sebelum 

konsumen memilih produk yang akan dibelinya dan produk mana yang mereka 

anggap baik. Perusahaan yang menganut konsep pemasaran ( keinginan dari 

konsumen adalah syarat utama bagi kelangsungan  hidup sebuah perusahaan ), ini 

tidak hanya sekedar menjual barang atau jasa saja, tetapi perusahaan juga harus 

memperhatikan konsumennya beserta kebutuhannya. Selain itu, perusahaan juga 

harus memperhatikan arus pemasaran barang dari tangan produsen ke tangan 

konsumen. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa konsumen adalah segala –

galanya bagi sebuah perusahaan.

Saat ini, persaingan dalam dunia usaha adalah suatu hal yang tidak 

dapat dielakkan oleh sebuah perusahaan. Oleh karena itu para produsen harus 

berjuang keras untuk dapat memahami dan mengetahui perilaku dari para 
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konsumennya. Selera dan kebutuhan yang semakin meningkat dengan daya kritis 

konsumen yang semakin tinggi, ini menuntut para produsen untuk mampu 

menawarkan produk – produk yang berkualitas tinggi sesuai dengan persepsi 

konsumen. Merek produk merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan oleh 

konsumen sebelum mereka memutuskan untuk membeli dan menggunakan 

sebuah produk. 

Dalam memasarkan produk yang ditawarkannya, perusahaan harus 

dapat membuat agar produknya tersebut dapat dikenal, diketahui dan dapat 

dengan mudah dijangkau oleh para konsumennya. Untuk mewujudkannya, 

perusahaan harus melakukan suatu interaksi dengan para konsumen. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan promosi. Periklanan 

kini menjadi salah satu alternatif pilihan bagi para pemasar untuk 

mengkomunikasikan produknya kepada para konsumen. 

Seiring dengan perkembangan tekhnologi, media periklanan melalui 

televisi kini dianggap paling efektif dalam menawarkan produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Karena melalui media televisi ini, konsumen dapat melihat 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan secara tidak langsung. Periklanan 

melalui televisi dapat memberikan suatu daya tarik yang lebih ketimbang 

menggunakan media periklanan lainnya. Karena media periklanan televisi ini 

memberikan suatu kombinasi antara suara dan gambar menarik yang bergerak dan 

dapat dinikmati oleh siapa saja. Selain itu, periklanan melalui televisi ini juga 

mempunyai kelebihan lain ketimbang media periklanan lainnya yaitu dapat 

menanamkan isi pesan di dalam benak konsumen karena penyampaian pesan yang 
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berulang – ulang sehingga konsumen dapat dengan mudah mengingat produk 

yang ditawarkan.

Untuk menarik minat konsumen agar membeli dan menggunakan 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan melalui iklan televisi tersebut, sebaiknya 

perusahaan melalui biro periklanan yang dipilih selalu berusaha untuk membuat 

iklan produk semenarik mungkin. Tetapi perlu diingat, tidak semua orang 

mempunyai daya tangkap yang sama terhadap sesuatu hal sehingga sebaiknya 

iklan produk dibuat secara singkat, mudah diingat dan mudah dipahami maksud 

dari iklan tersebut. 

Periklanan produk melalui televisi secara tidak langsung dapat

memberikan suatu dampak terhadap pola konsumsi bagi masyarakat. Khususnya 

para mahasiswa. Umumnya, mahasiswa mempunyai suatu wawasan yang luas 

terhadap suatu hal dan umumnya mereka lebih selektif dalam pengambilan 

keputusan. Mereka selalu menginginkan sebuah produk yang dapat memenuhi 

keinginan dan kebutuhan mereka serta mereka dapat mendapatkan barang dan jasa 

yang diinginkannya tersebut dengan harga yang terjangkau. Hal ini menjadi suatu 

pertimbangan bagi perusahaan untuk mengiklankan produknya agar sesuai dengan 

segmen pasar sasarannya.

Dengan adanya perubahan pola hidup masyarakat modern yang 

cenderung lebih menyukai pola hidup instant, masyarakat kini lebih menyukai 

mengkonsumsi teh dalam bentuk instant ( siap minum tanpa perlu memasak 

terlebih dahulu ). Secara tidak langsung hal ini menjadi suatu peluang bisnis bagi 

para pebisnis. Saat ini produk teh instant sedang marak bermunculan dengan 

berbagai merek, macam rasa dan kemasan yang menarik.
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Dalam perdagangan air minum kemasan, berbagai jenis dan merek

baru telah membanjiri pasaran sehingga persaingan menjadi sangat ketat. Namun 

meskipun persaingan sedemikian ketatnya, kondisi ini tidak membuat PT Sinar 

Sosro sebagai produsen Fruit Tea merasa gencar menghadapi persaingan bisnis 

yang ada. Ada beberapa alasan yang membuat produk Fruit Tea ini lebih unggul 

dibanding dengan produk teh instant lainnya. Produk Fruit Tea ini dikemas 

dengan menggunakan kemasan yang menarik, Produk Fruit Tea ini juga tersedia 

dalam berbagai macam rasa. Selain itu, merek Sosro ini sudah dikenal oleh 

masyarakat.

Menurut American Marketing Assocation dalam Kotler, merek 

merupakan nama, istilah, symbol, rancangan atau kombinasi dari hal – hal 

tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari 

seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk 

pesaing.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai pengaruh iklan televisi terhadap keputusan pembelian konsumen 

dengan judul : 

“ Pengaruh Iklan Televisi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fruit Tea 

Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang “. 
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1.2.  Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang penulis 

ajukan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh iklan televisi ( isi pesan iklan, struktur pesan 

iklan, format pesan iklan dan sumber pesan iklan ) secara simultan 

terhadap pengambilan keputusan pembelian produk Fruit Tea?

2. Apakah ada pengaruh iklan televisi ( isi pesan iklan, struktur pesan 

iklan, format pesan iklan dan sumber pesan iklan ) secara parsial 

terhadap pengambilan keputusan pembelian produk Fruit Tea?

3. Variabel manakah dalam iklan televisi ( isi pesan iklan, struktur 

pesan iklan , format pesan iklan dan sumber pesan iklan ) yang 

dominan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan pembelian 

produk Fruit Tea?

1.3.  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh iklan televisi ( isi 

pesan iklan, struktur pesan iklan , format pesan iklan dan sumber 

pesan iklan ) secara simultan terhadap pengambilan keputusan 

pembelian produk Fruit Tea.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh iklan televisi secara 

parsial ( isi pesan iklan, struktur pesan iklan , format pesan iklan 

dan sumber pesan iklan ) terhadap pengambilan keputusan 

pembelian produk Fruit Tea.
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel iklan televisi ( isi 

pesan iklan, struktur pesan iklan , format pesan iklan dan sumber 

pesan iklan ) manakah yang dominan pengaruhnya dalam 

pengambilan keputusan pembelian produk Fruit Tea. 

1.4. Manfat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain 

yaitu :

1.   Bagi peneliti

- Menambah wawasan peneliti untuk berpikir secara kritis dan sistematis 

dalam menghadapi permasalahan – permasalahan yang terjadi.

- Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Institusi

- Hasil yang dapat dipergunakan sebagai bahan referensi untuk 

pengembangan selanjutnya.

- Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan 

sehingga dapat menambah pengetahuan.

3. Bagi perusahaan

- Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang 

selanjutnya berguna untuk penyusunan kebijakan terutama dalam 

pemasaran.

4. Bagi pihak lain

- Dapat digunakan sebagai bahan rujukan. 
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.  Tinjauan Teori

2.1.1. Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan – kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. 

Menurut Kotler ( 2004 : 9 ), Asosiasi Pemasaran Amerika mengatakan pemasaran 

adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi 

serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

memenuhi sasaran – sasaran individu dan organisasi. 

Dari sejumlah definisi pemasaran yang ditawarkan, ada dua definisi 

tentang arti pemasaran, yaitu definisi sosial dan definisi manajerial. Definisi sosial 

menunjukkan peran yang dimainkan oleh pemasaran di masyarakat. Definisi 

sosial pemasaran yaitu suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain. Sedangkan dalam definisi manajerial, pemasaran 

sering digambarkan sebagai “ sebuah seni menjual produk “ ( Kotler, 2004 : 9 ).

2.1.2. Bauran Pemasaran

Menurut Fandy Tjiptono ( 2006 : 30 ), bauran pemasaran merupakan 

seperangkat alat yang dapat digunakan oleh pemasar untuk membentuk 
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karakteristik produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Selain itu, Bauran 

pemasaran ( Marketing Mix ) adalah juga sebagai seperangkat alat pemasaran 

yang digunakan perusahaan untuk terus – menerus mancapai tujuan 

pemasarannya. Menurut Fandy Tjiptono ( 2006 : 30 ), konsep bauran pemasaran 

dipopulerkan pertama kali beberapa decade yang lalu oleh Jerome Mc. Carthy 

yang merumuskannya menjadi empat kelompok yang biasa disebut Empat P yang 

terdiri dari :

a. Produk ( Product )

Menurut Kotler ( 1998 : 52 ), produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau 

kebutuhan. Produk – produk tersebut meliputi :

- Barang fisik ( misalnya mobil, buku ), 

- Jasa ( misalnya jasa potong rambut ), 

- Orang ( misalnya Michael Jordan ), 

- Tempat ( misalnya Hawaii ), 

- Organisasi ( misalnya Pramuka ) dan 

- Gagasan ( misalnya Keluarga Berencana ). 

Keputusan – keputusan tentang produk ini mencakup penentuan 

bentuk penawaran secara fisik, mereknya, pembungkus, garansi 

dan servis sesudah penjualan. 

b. Harga ( Price )

Menurut Kotler ( 2006 : 179 ), harga merupakan pernyataan nilai 

dari suatu produk. Nilai adalah rasio atau perbandingan antara 

persepsi terhadap manfaat dengan biaya – biaya yang dikeluarkan 
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untuk mendapatkan produk. Jadi dengan kata lain, harga 

merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan 

agar memperoleh kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau 

jasa. Menurut Basu S. dan Irawan, 2005 : 245 ), penetapan harga 

suatu barang sering kali dikaitkan dengan tujuan – tujuan yang 

ingin dicapai oleh perusahaan. Setiap perusahaan tidak selalu 

mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan lainnya. Tujuan 

– tujuan yang hendak dicapai tersebut antara lain yaitu :

- Laba maksimum, 

- Volume penjualan tertentu,

- Penguasaan pasar, ataupun 

- Kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu 

tertentu.

c. Tempat ( Place )

     Menurut Fandy Tjiptono ( 2006 : 31 ), tempat merupakan 

keputusan yang menyangkut kemudahan akses terhadap produk 

bagi para konsumen. Keputusan tempat ini antara lain menyangkut 

keputusan lokasi fisik ( keputusan mengenai dimana sebuah toko 

akan didirikan agar lokasi toko tersebut dapat dengan mudah 

ditemukan oleh konsumen ).

d. Promosi ( Promotion )

Menurut Rendra Widyatama ( 2007 : 29 ), istilah promosi ini 

berasal dari bahasa Latin yaitu promovere yang kemudian diadopsi 

dalam bahasa Inggris yaitu ( to ) promote yang berarti 
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meningkatkan atau menaikkan ( sesuatu ). Istilah promosi ini dapat 

diartikan juga sebagai menyampaikan sesuatu ( pesan ) dari kondisi 

yang kurang dikenal menjadi lebih dikenal oleh khalayak luas. 

Promosi merupakan salah satu variable di dalam marketing mix 

yang sangat penting dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam 

kegiatan memasarkan produk ataupun jasa yang dihasilkannya. 

Promosi ini juga merupakan salah satu variable dalam marketing 

mix yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

pemasaran produk atau jasa yang dihasilkannya.  

Menurut Basu S. dan Irawan ( 2005 : 349 ), istilah promosi 

dapat pula diartikan menjadi dua yaitu : 

a. Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.

b. Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang 

ditunjukkan untuk mendorong permintaan.

Dua istilah diatas mempunyai titik berat yang berbeda. Definisi 

pertama lebih menitik beratkan pada penciptaan pertukaran. 

Sedangkan untuk definisi yang kedua lebih menitik beratkan pada 

pendorongan permintaan. Tetapi jika diamati lebih lanjut, kedua 

definisi tersebut mempunyai hubungan satu sama lain. Pertukaran 

itu akan terjadi karena adanya suatu permintaan dan dari segi lain, 

permintaan itu akan mendorong terciptanya suatu pertukaran.
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Promosi dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :

1. Periklanan

Alo Liliweri ( Liliweri, 1999 : 20 ) dalam buku Rendra 

Widyatama ( 2007 : 15 ), menuliskan bahwa periklanan adalah 

merupakan sebentuk penyampaian pesan sebagaimana kegiatan 

komunikasi lainnya. Secara lengkap, ia menuliskan bahwa 

periklanan merupakan suatu proses komunikasi yang 

mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran 

yang membantu menjual barang, memberikan layanan serta 

gagasan atau ide – ide melalui saluran tertentu dalam bentuk 

informasi yang persuasif. Sedangkan menurut Philip Kotler ( 

2007 : 244 ), iklan merupakan segala bentuk presentasi 

nonpribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor 

tertentu yang harus dibayar. Iklan dapat merupakan cara yang 

berbiaya efektif guna menyebarkan pesan ataupun untuk 

membangun preferensi merek atau mendidik orang. 

2. Personal selling

Menurut Basu S. dan Irawan ( 2005 : 352 ), personal selling 

adalah terjadi interaksi langsung, saling bertemu muka antara 

pembeli dengan penjual. Komunikasi yang dilakukan kedua 

belah pihak bersifat individual dan dua arah sehingga penjual 

dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik 

tentang keinginan dan kesukaan pembeli. Kegiatan personal 
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selling ini tidak hanya terjadi di tempat pembeli saja tetapi juga 

dapat dilakukan di tempat penjual atau toko.

3. Publisitas

Menurut Basu S. dan Irawan ( 2005 : 352 ), publisitas dapat 

disebut juga sebagai hubungan masyarakat, selain itu juga 

merupakan usaha untuk menciptakan dan mempertahankan 

hubungan yang menguntungkan antara organisasi dengan 

masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat luas melalui 

hubungan masyarakat dapat mempengaruhi kesan terhadap 

sebuah perusahaan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. 

Publisitas dapat juga berarti pendorongan permintaan untuk 

suatu produk atau jasa dengan menggunakan berita komersial 

di dalam media massa.

4. Promosi penjualan

Menurut Kotler ( 2007 : 266 ), promosi penjualan terdiri dari 

kumpulan kiat insentif yang beragam, kabanyakan berjangka 

pendek, dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk 

atau jasa tertentu secara lebih cepat dan atau lebih besar oleh 

konsumen. Promosi penjualan ini dapat berupa pemberian 

potongan harga, percobaan gratis ataupun pemberian hadiah ).
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Menurut Basu S. dan Irawan ( 2005 : 353 ), promosi 

mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Modifikasi Tingkah Laku

Promosi akan berusaha untuk merubah tingkah laku dan 

pendapat seseorang ( contoh : lebih baik menggunakan produk 

A daripada produk B ) serta memperkuat tingkah laku yang ada 

( teruskan menggunakan produk A sekali anda mencoba ).

2. Memberitahu

Kegiatan promosi dapat ditujukan untuk memberitahu pasar

yang dituju tentang penawaran perusahaan. Promosi yang 

bersifat informatif ini dianggap penting bagi para konsumen 

karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk 

membeli.

3. Membujuk

Promosi yang bersifat membujuk ( persuasif ) umumnya 

diarahkan untuk mendorong pembelian. 

4. Mengingatkan

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merek produk di dalam hati masyarakat. Ini 

dapat berarti pula perusahaan berusaha untuk paling tidak 

mempertahankan pembeli yang ada.

Jadi, intinya dari promosi ini ialah memberikan sejumlah 

informasi, menarik perhatian konsumen dan selanjutnya 

memberikan pengaruh untuk meningkatkan penjualan. Suatu 
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kegiatan promosi jika dilaksanakan dengan baik dapat 

mempengaruhi bagaimana konsumen membelanjakan

pendapatannya. Promosi ini dapat membawa keuntungan baik bagi 

produsen maupun konsumen. Keuntungan bagi konsumen adalah 

konsumen dapat mengatur pengeluarannya menjadi lebih baik serta 

mereka dapat memperoleh informasi tentang produk apa yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Misalnya, 

konsumen membaca iklan kemudian dia dapat membeli barang 

yang lebih murah. Sedangkan keuntungan promosi bagi produsen 

adalah produk yang ditawarkannya akan mudah dikenal oleh 

kalangan masyarakat.

2.1.3. Perilaku Konsumen

Para pemasar membutuhkan informasi yang andal mengenai para 

konsumennya dan keterampilan khusus untuk menganalisis dan 

menginterpretasikan informasi tersebut. Kebutuhan ini berkontribusi pada 

pengembangan perilaku konsumen sebagai bidang spesifik dalam pemasaran. 

Secara sederhana, istilah perilaku konsumen mengacu pada perilaku yang 

ditunjukkan oleh para individu dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa. 

Menurut Kotler ( 2004 : 183 ), perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh 

faktor – faktor :

a. Faktor Budaya
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- Budaya

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar.

- Sub – Budaya

Masing – masing budaya terdiri dari sub – budaya yang lebih kecil yang 

memberikan lebih banyak ciri – ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota 

– anggotanya. Sub – budaya ini terdiri dari kebangsaan, agama, 

kelompok ras dan daerah geografis.

- Kelas Sosial

Kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen dan 

permanen yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut 

nilai – nilai, minat dan perilaku yang serupa. Kelas sosial ini dapat 

berupa kelas sosial atas ( memiliki penghasilan atau kekayaan yang 

besar ), kelas sosial menengah dan kelas sosial bawah ( memiliki tingkat 

penghasilan atau kekayaan yang kecil ). 

b. Faktor Sosial

- Kelompok Acuan

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung ( tatap muka ) atau tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok acuan ini dapat 

berupa :

●  Kelompok acuan primer seperti keluarga, tetangga dan rekan kerja 

yang berinteraksi dengan seseorang secara terus menerus dan 

informal. 
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●  Kelompok acuan sekunder seperti kelompok keagamaan, 

professional dan asosiasi perdagangan. 

- Keluarga

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat. Anggota keluarga merupakan kelompok 

acuan primer yang paling berpengaruh.

- Peran dan Status

Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh 

seseorang. Masing – masing peran pasti mempunyai status. Contohnya 

manajer penjualan mempunyai status yang lebih tinggi daripada 

pegawai kantor. 

c. Faktor Pribadi

- Usia dan Tahap Siklus Hidup

Orang membeli barang dan jasa sepanjang hidup mereka. Selera dan 

minat seseorang terhadap sesuatu hal itu berbeda – beda dan kadang 

berhubungan dengan usia seseorang.

- Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi

Pekerjaan seseorang mempengaruhi pola konsumsinya. Pilihan produk 

sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang : penghasilan 

yang dapat dibelanjakan, tabungan dan aktiva, utang, kemampuan 

untuk meminjam dan sikap terhadap belanja atau menabung.

- Gaya Hidup

Orang – orang yang berasal dari sub – budaya, kelas sosial dan 

pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya 
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hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam 

aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup menggambarkan “ 

keseluruhan diri seseorang “ yang berinteraksi dengan lingkungannya. 

- Kepribadian dan Konsep Diri

Adalah karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang 

lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan 

lama terhadap lingkungannya. Masing – masing orang memiliki 

kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya.

Pemasar selalu berusaha untuk mengembangkan citra merek yang 

sesuai dengan citra pribadi ( konsep diri ) pasar sasaran.

d. Faktor Psikologis

- Motivasi

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa 

kebutuhan bersifat biogenis yaitu kebutuhan yang muncul dari tekanan 

biologis seperti lapar, haus atau tidak nyaman. Kebutuhan yang 

bersifat psikogenis yaitu kebutuhan itu muncul dari tekanan psikologis 

seperti kebutuhan akan pengakuan atau penghargaan. Suatu kebutuhan 

akan menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai tingkat intensitas 

yang memadai. Motif adalah kebutuhan yang cukup mendorong 

seseorang untuk bertindak. 

- Persepsi

Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana 

seseorang yang termotivasi bertindak akan dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi adalah proses yang 
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digunakan oleh seseorang individu untuk memilih, mengorganisasi dan 

menginterpretasikan masukan – masukan informasi guna menciptakan 

gambaran dunia yang memiliki arti.

- Pembelajaran

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. Setiap orang itu bergerak dan melakukan sesuatu maka 

pengetahuan mereka akan bertambah.

- Keyakinan dan Sikap

Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang 

suatu hal. Sikap adalah evaluasi, perasaan emosional dan 

kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap suatu 

obyek atau gagasan. Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan 

keyakinan dan sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku 

pembelian mereka. 

2.1.4. Pengambilan Keputusan

Philip Kotler dalam bukunya ( 2004 : 201 ), membedakan ada lima 

peran yang dimainkan oleh seseorang dalam pengambilan keputusan pembelian, 

yaitu : 

- Pencetus

Adalah seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk 

membeli suatu produk atau jasa. 
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- Pemberi pengaruh

Adalah seseorang yang pandangan atau sarannya mempengaruhi 

keputusan.

- Pengambil keputusan

Adalah seseorang yang mengambil keputusan untuk setiap komponen 

keputusan ( apakah membeli, tidak membeli, bagaimana membeli dan 

dimana akan membeli ).

- Pembeli

Adalah orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya.

- Pemakai

Adalah seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau 

jasa yang bersangkutan.

2.1.5. Tahap – Tahap Proses Keputusan Pembelian

Menurut Kotler ( 2004 : 204 ), ada enam tahap yang dilalui sebelum 

seorang konsumen melakukan proses pengambilan keputusan untuk membeli 

suatu produk,

yaitu : 

- Pengenalan Masalah

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan 

internal atau eksternal. Dengan mengumpulkan informasi dari 

sejumlah konsumen, pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang 

paling sering membangkitkan minat akan suatu kategori produk. 
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Pemasar kemudian dapat mengembangkan strategi pemasaran yang 

memicu minat konsumen.

- Pencarian Informasi

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Kemudian konsumen tersebut akan 

memasuki tahap pencarian aktif informasi : mencari bahan bacaan, 

menelepon teman dan mengunjungi took untuk mempelajari sebuah 

produk. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber –

sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh 

relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. 

Melalui pengumpulan informasi, konsumen dapat mengetahui tentang 

merek – merek yang bersaing dan keistimewaan  merek tersebut. 

Sumber informasi konsumen digolongkan menjadi empat kelompok, 

yaitu :

a. Sumber Pribadi

Dapat melalui keluarga, teman, tetangga dan juga kenalan.

b. Sumber Komersial

Dapat melalui iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan di 

toko.

c. Sumber Publik

Dapat melalui media massa, organisasi penentu peringkat 

konsumen.

d. Sumber Pengalaman

Dapat melalui penanganan, pengkajian dan pemakaian produk.
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- Evaluasi Alternatif

Ada beberapa konsep dasar yang akan dilalui oleh konsumen dalam 

proses evaluasi ini yaitu :

a. Pertama, konsumen akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Kedua, konsumen akan mencari manfaat tertentu dari solusi 

produk.

c. Ketiga, konsumen memandang masing – masing produk sebagai 

sebuah kumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda – beda 

dalam memberikan manfaat yang akan digunakan untuk 

memuaskan kebutuhan itu.

Para konsumen memiliki sikap yang berbeda – beda dalam 

memandang atribut – atribut yang dianggap relevan dan penting. 

Mereka akan memberikan perhatian terbesar pada atribut yang 

memberikan manfaat yang dicarinya.

- Keputusan Pembelian

Dalam tahap evaluasi diatas, konsumen membentuk sebuah preferensi 

atas merek – merek dalam sejumlah kumpulan pilihan. Konsumen juga 

mungkin akan membentuk niat untuk membeli produk yang paling 

disukai. Ada dua faktor yang dapat berada diantara niat pembelian dan 

keputusan pembelian, yaitu :

a. Sikap orang lain

Ini adalah sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang 

disukai seseorang. Ini bergantung pada dua hal, yaitu :
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● Intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang 

disukai oleh konsumen.

● Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. 

Semakin gencar sikap negative orang lain dan semakin dekat 

orang tersebut dengan konsumen, semakin besar pula konsumen 

akan mengubah niat pembeliannya. 

b. Faktor situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul dan 

mengubah niat pembelian.

Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda atau 

menghindari suatu keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh 

risiko yang dirasakan ( perceived risk ). Besarnya risiko yang 

dirasakan berbeda – beda menurut besarnya uang yang 

dipertaruhkan, besarnya ketidak pastian atribut dan besarnya 

kepercayaan diri konsumen

- Perilaku Pascapembelian

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan 

atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk 

dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pascapembelian. Pemasar 

harus memantau kepuasan pascapembelian, tindakan pascapembelian 

dan pemakaian atau pembuangan produk pascapembelian.

● Kepuasan Pascapembelian

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan 

pembeli atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli 

atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada 
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harapan, pelanggan akan merasa kecewa. Jika ternyata sesuai 

harapan, pelanggan akan merasa puas dan jika melebihi harapan, 

pembeli akan merasa sangat puas. Perasaan – perasaan itu akan 

membedakan apakah pembeli akan membeli kembali produk 

tersebut atau tidak. Konsumen membentuk harapan mereka 

berdasarkan pesan yang diterima dari penjual, teman, dan sumber 

informasi lain. Jika penjual melebih – lebihkan manfaat suatu 

produk, konsumen akan mengalami harapan yang tak tercapai ( 

disconfirmed expectation ) yang akan menyebabkan 

ketidakpuasan. Semakin besar kesenjangan antara harapan dan 

kinerja, semakin besar pula ketidakpuasan konsumen. Derajat 

kepentingan kepuasan pascapembelian menunjukan bahwa penjual 

harus menyebutkan keunggulan – keunggulan produk yang benar –

benar menggambarkan kinerja produk.

● Tindakan Pascapembelian

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk 

akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia 

akan menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli 

kembali produk tersebut. Para pelanggan yang tidak puas mungkin 

akan membuang atau mengembalikan produk tersebut. Mereka 

mungkin mengambil tindakan publik seperti mengajukan keluhan 

ke perusahaan atau mengadu ke kelompok – kelompok lain.



24

● Pemakaian atau pembuangan produk pascapembelian

Pemasar juga harus memantau bagaimana pembeli memakai dan 

membuang produk. Jika konsumen menyimpan produk itu ke dalam 

lemari, produk tersebut itu dapat berarti mungkin produk tidak begitu 

memuaskan. Jika konsumen menjual atau menukar produk tersebut, 

maka penjualan produk baru akan menurun. Jika konsumen 

membuang produk, pemasar harus mengetahui bagaimana mereka 

membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak 

lingkungan.

2.2. Iklan

2.2.1. Pengertian Iklan

Saat ini banyak sekali produk yang dihasilkan oleh produsen. Berbagai 

perusahaan pasti menghendaki produk – produk yang dihasilkannya dapat 

diterima oleh masyarakat. Berkaitan dengan ini, maka para produsen tersebut 

memerlukan pihak lain yang mampu mengkomunikasikan produknya secara 

professional kepada masyarakat sekaligus membangkitkan keinginan masyarakat 

untuk membeli dan mengkonsumsi produk meraka. Disinilah awal munculnya 

industri iklan yang beskala besar. 

Menurut Dunn dan Barban ( Dunn & Barban 1978 : 8 ) dalam buku 

Rendra Widyatama ( 2007 : 15 ), menuliskan bahwa iklan adalah suatu bentuk 

kegiatan komunikasi non personal yang disampaikan lewat media dengan 

membayar ruang yang dipakainya untuk menyampaikan pesan yang bersifat 

membujuk ( persuasif ) kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga non –
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komersial maupun pribadi yang berkepentingan. Seorang ahli pemasaran, Kotler ( 

1991 : 237 ) mengartikan iklan sebagai semua bentuk penyajian non personal, 

promosi ide – ide, promosi barang produk atau jasa yang dilakukan oleh sponsor 

tertentu yang dibayar. Artinya, dalam menyampaikan pesan tersebut, komunikator 

memang secara khusus melakukannya dengan cara membayar kepada pemilik 

media atau membayari orang yang mengupayakannya. Di Indonesia, Masyarakat 

Periklanan Indonesia mengartikan iklan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu 

produk atau jasa yang disampaikan lewat suatu media dan ditujukan kepada 

sebagian atau seluruh masyarakat.

2.2.2. Fungsi Iklan

Menurut Rotzoill ( 1986 ) dalam buku Rendra Widyatama ( 2007 : 147 

), berpendapat bahwa iklan mempunyai empat fungsi utama yaitu :

a. Fungsi precipitation

Fungsi ini mempercepat berubahnya suatu kondisi dari keadaan 

yang semula tidak bisa mengambil keputusan terhadap produk 

menjadi dapat mengambil keputusan. Fungsi ini misalnya 

meningkatkan permintaan atas suatu produk dan menciptakan 

kesadaran dan pengetahuan tentang merek suatu produk.

b. Fungsi persuasion

Fungsi ini membangkitkan keinginan dari khalayak sesuai pesan 

yang diiklankan. Hal ini meliputi persuasi atas daya tarik emosi, 

menyebarkan informasi tentang ciri – ciri suatu produk dan

membujuk konsumen untuk tetap membeli.
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c. Fungsi reinforcement

Fungsi ini berarti iklan harus mampu meneguhkan keputusan yang 

telah diambil oleh khalayak. Peneguhan ini meliputi mengabsahkan 

daya beli para konsumen yang sudah ada terhadap suatu produk 

dan mengabsahkan keputusan sebelumnya dalam mengkonsumsi 

produk.

d. Fungsi reminder

Fungsi ini menyatakan bahwa iklan harus mampu mengingatkan 

dan semakin meneguhkan terhadap produk yang diiklankan. 

Misalnya memperkuat loyalitas konsumen atas suatu produk yang 

sudah disenanginya. Sekalipun muncul produk baru yang sejenis, 

namun bila seseorang tetap setia dengan produk yang lama maka 

suatu iklan tersebut dapat dikatakan mampu melakukan fungsi 

reminder.

2.2.3. Tujuan Iklan

Tujuan iklan dapat digolongkan menurut apakah sasarannya untuk 

menginformasikan, membujuk, mengingatkan atau memperkuat. Menurut 

Philip Kotler ( 2007 : 244 ), tujuan iklan adalah :

a. Informatif

Ini dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan 

tentang produk baru yang ditawarkan oleh perusahaan, 

mengajurkan cara penggunaan baru untuk produk tertentu, 

mamberitahu pasar tentang perubahan harga dan juga menjelaskan 
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cara kerja suatu produk. Selain itu, juga untuk memberitahu 

masyarakat tentang ciri baru dari produk yang sudah ada.

b. Persuasif

Persuasif disini dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, 

preferensi, keyakinan dan pembelian suatu produk atau jasa. 

Membujuk yang dimaksudkan oleh Kotler ini sangat berguna 

dalam situasi pasar yang penuh dengan persaingan. Iklan harus 

dapat membujuk khalayak agar memilih merek tertentu dan 

membeli merek tertentu.

c. Menguatkan

Ini dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa 

mereka telah melakukan pilihan yang tepat. 

d. Mengingatkan

Tujuan mengingatkan ini berupa mengingatkan konsumen bahwa 

produk itu mungkin akan sangat dibutuhkan dalam waktu dekat 

dan mengingatkan konsumen dimana produk itu dapat dibeli. 

Selain itu, mengingatkan disini juga dimaksudkan untuk 

merangsang pembelian produk atau jasa kembali.

2.2.4. Jenis Iklan

Menurut Rendra Widyatama ( 2007 : 133 ), menyatakan bahwa 

Berdasarkan fungsinya, iklan mempunyai beberapa jenis yaitu :
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a. Iklan informasi

Iklan informasi adalah iklan yang menitikberatkan isinya sebagai 

sebuah informasi untuk khalayaknya. Semua iklan pada dasarnya 

merupakan informasi. Namun ada iklan yang lebih menitikberatkan 

pada pemberian informasi dibanding fungsi – fungsi yang lain. 

Mengingatkan fungsi informasi yang dikandungnya, maka isi 

pesan dalam iklan informasi cenderung lengkap. Contohnya adalah 

iklan wisata tentang keindahan alam suatu daerah atau negara.

b. Iklan Persuasi

Iklan persuasi adalah iklan yang dalam isi pesannya 

menitikberatkan pada upaya mempengaruhi khalayak untuk 

melakukan sesuatu sebagaimana dikehendaki oleh komunikator. 

Karena tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mempengaruhi 

khalayak, maka bahasa yang digunakan dalam pesan ini harus 

dirancang sedemikian rupa yang mampu membujuk khalayak.

c. Iklan Mendidik

Iklan mendidik adalah iklan yang dalam isi pesannya 

menitikberatkan pada tujuan mendidik khalayak agar khalayak 

mengerti atau mempunyai pengetahuan tertentu dan mampu 

melakukan sesuatu.

d. Iklan Parodi

Iklan parodi adalah iklan yang dibuat untuk keperluan hiburan 

semata. Jadi tujuan iklan ini adalah menitikberatkan pada 

kemampuannya untuk menghibur. Bentuk iklan ini biasanya 
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dijumpai dalam bentuk plesetan dari berbagai iklan yang telah ada 

di masyarakat. 

2.2.5. Media Iklan

Menurut Rendra Widyatama ( 2007 : 76 ), menyatakan bahwa secara 

umum, media periklanan dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu :

a. Above The Line

Ini adalah media yang bersifat massa. Massa yang dimaksud adalah 

bahwa khalayak sasaran berjumlah besar, antara satu sama lain 

tidak saling kenal. Media yang termasuk dalam jenis ini antara lain 

yaitu surat kabar, majalah, tabloid, televisi, film, radio dan media 

interaktif internet.

b. Bellow The Line

Iklan Bellow The Line adalah iklan yang menggunakan media 

khusus. Media – media khusus yang tergabung dalam jenis ini 

antara lain yaitu stiker, spanduk, poster ataupun leaflet dan baliho.

Dalam perkembangannya, media iklan bellow the line cenderung 

berkembang lebih variatif disbanding media above the line. Untuk media 

bellow the line, di dunia periklanan, pengiklan cenderung melakukan 

inovasi – inovasi baru untuk mencari media alternatif sebagai tempat 

penyampaian pesan. Selain itu, melalui media ini para pengiklan tidak lagi 

memandang tempat dimana pesan akan dipasang.
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2.2.6. Iklan Televisi

2.2.6.1. Kelebihan Iklan Televisi

 Menurut Terence A. Shimp ( 2003 : 535 ), kelebihan iklan 

televisi antara lain adalah :

a. Televisi memiliki kemampuan yang unik untuk 

mendemonstrasikan penggunaan produk. Tidak ada media lain 

yang dapat menjangkau konsumen secara serempak melalui 

indera penglihatan dan pendengaran. Para penonton dapat 

melihat dan mendengar apa yang didemonstrasikan, 

mengidentifikasi para pemakai produk dan juga 

membayangkan bahwa diri mereka sedang menggunakan 

produk yang diiklankan.

b. Televisi mampu memberikan hiburan dan menghasilkan 

kesenangan. Produk – produk yang diiklankan di televisi dapat 

didramatisir dan ditayangkan lebih menggairahkan dari 

keadaan yang sebenarnya. 

c. Televisi dapat menggunakan humor sebagai strategi periklanan 

yang efektif. Banyak dari iklan – iklan yang paling diingat oleh 

masyarakat adalah iklan yang menggunakan format humor.

d. Televisi dapat menjangkau para konsumen satu persatu. 

Melalui iklan televisi, penyampaian informasi suatu produk 

dapat disampaikan kepada pemirsa dalam jumlah yang besar, 

wilayah yang luas dan dalam waktu yang bersamaan. 
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2.2.6.2. Kekurangan Iklan Televisi

 Menurut Terence A. Shimp ( 2003 : 536 ), kekurangan 

menggunakan iklan televisi ini antara lain yaitu :

a. Biaya periklanan yang meningkat dengan cepat. Biaya 

periklanan melalui jaringan televisi meningkat lebih dari 3 kali 

lipat selama dua dasawarsa terakhir. 

b. Adanya erosi penonton televisi. Beredarnya film – film dalam 

bentuk VCD ataupun DVD, televisi kabel ataupun internet 

telah mengurangi jumlah orang – orang yang menonton 

televisi. Jadi secara tidak langsung, jumlah penonton yang akan 

melihat iklan televisi akan berkurang juga. 

c. Khalayak yang tidak selektif

Yaitu bahwa pada dasarnya masih demikian leluasanya dan 

bebasnya setiap individu ( baik anak – anak ataupun dewasa, 

pria atau wanita ) untuk menonton acara di televisi pada saat –

saat mereka menginginkannya sehingga menyebabkan tidak 

dapatnya setiap iklan untuk mencapai sasaran penonton utama 

yang dituju.

2.3.  Merancang Pesan Dalam Iklan

Sebuah iklan tidak akan ada tanpa adanya pesan – pesan tertentu. Pesan 

iklan ada karena dibuat oleh komunikator. Sebaliknya, bila tidak ada 

komunikator, maka tidak akan ada pesan iklan. Dengan demikian, ciri sebuah 

iklan adalah bahwa pesan tersebut dibuat oleh komunikator atau sponsor tertentu 
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secara jelas. Komunikator iklan dapat datang dari perseorangan, kelompok 

masyarakat, lembaga atau organisasi bahkan negara. Menurut Kotler, 

komunikator selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif. Idealnya, pesan itu 

harus sesuai dengan konsep AIDA yaitu : harus menarik perhatian ( attention ), 

mempertahankan ketertarikan ( interest ), membangkitkan keinginan ( desire ) dan 

juga menggerakkan tindakan ( action ). Selain itu, komunikator juga harus 

memperhatikan apa yang ingin disampaikan kepada audiens sasaran agar dapat 

menghasilkan tanggapan yang diharapkan. 

Menurut Kotler ( 1998 : 212 ), memformulasikan pesan iklan memerlukan 

pemecahan atas empat masalah yaitu :

a. Isi pesan

Komunikator harus memperhatikan apa yang akan dikatakan 

kepada audiens sasaran agar menghasilkan tanggapan yang 

diharapkan. Perlu diperhatikan bahwa orang yang berbeda akan 

mencari manfaat yang berbeda dari produk yang sama. Dalam 

menentukan isi pesan yang terbaik, manajemen mencari daya 

tarik, tema, ide atau usulan penjualan yang unik. Hal ini berarti 

memformulasikan suatu manfaat, motivasi, identifikasi atau 

alasan mengapa audiens harus mengingat atau meneliti produk 

itu. Ada tiga jenis daya tarik yaitu :

- Daya tarik rasional

Ini membangkitkan kepentingan diri audiens. Daya tarik 

rasional menunjukkan bahwa produk tersebut akan 

menghasilkan manfaat yang dikatakan. Contohnya adalah 
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pesan yang menunjukkan kualitas, nilai ekonomis, manfaat 

atau kinerja suatu produk.

- Daya tarik emosional

Ini mencoba membangkitkan emosi positif atau negatif 

yang akan memotivasi pembelian. Komunikator dapat 

menggunakan daya tarik negatif seperti rasa takut ataupun 

malu agar orang melakukan hal yang seharusnya mereka 

lakukan ( contohnya menggosok gigi ) atau agar orang 

berhenti melakukan hal yang seharusnya tidak mereka 

lakukan ( contohnya merokok ataupun makan yang 

berlebihan ). Komunikator juga dapat menggunakan daya 

tarik emosional yang positif seperti humor, cinta, 

kebanggaan ataupun kebahagian. 

- Daya tarik moral

Ini diarahkan pada perasaan audiens tentang apa yang benar 

dan tepat. Daya tarik moral sering digunakan untuk 

mendorong orang untuk masalah – masalah sosial seperti 

lingkungan hidup yang lebih bersih ataupun persamaan hak 

antara wanita dan pria. 

b. Struktur pesan

Efektivitas suatu pesan tergantung pada struktur dan isinya. 

Jika komunikator dianggap tidak dapat dipercaya, maka 

audiens mungkin akan menolak usaha yang dilakukan untuk 

mempengaruhi mereka. Menarik kesimpulan yang terlalu 
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eksplisit juga dapat membatasi daya tarik atau penerimaan atas 

suatu produk. Orang mungkin beranggapan bahwa penyajian 

sepihak ( one – sided presentations ) yang memuji keunggulan 

– keunggulan suatu produk akan lebih efektif dibandingkan 

dengan argument dua pihak ( two – sided arguments ) yang 

menunjukkan kekurangan dari suatu produk. Pada kasus pesan 

sepihak, memiliki kelebihan yaitu akan menarik perhatian dan 

minat konsumen.

c. Format pesan

Komunikator harus mengembankan suatu format yang kuat 

untuk pesannya. Dalam iklan tercetak, maka komunikator harus 

memutuskan judul, kata – kata, ilustrasi dan warna. Jika pesan 

disampaikan melalui televisi, maka komunikator harus dengan 

teliti memilih kata, kualitas suara ( kecepatan ucapan dan irama 

) dan vokalisasi ( jeda, tarikan nafas serta hembusan nafas ). 

Selain itu, ekspresi wajah, gerak isyarat, pakaian, postur dan 

gaya rambut juga harus diperhatikan. Jika pesan disampaikan 

melalui kemasan, maka komunikator harus memperhatikan 

warna, tekstur, aroma, ukuran dan bentuknya. 

d. Sumber pesan 

Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik atau 

terkenal akan lebih menarik perhatian dan mudah diingat. 

Penggunaan orang – orang terkenal akan efektif jika mereka 

dapat melambangkan atribut produk yang utama. Tetapi yang 
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sama pentingnya adalah kredibilitas model iklan tersebut. 

Pesan yang disampaikan oleh sumber yang sangat terpercaya 

akan lebih persuasif. 

Ada tiga faktor yang mendasari kredibilitas sumber yaitu :

- Keahlian ( expertise ) yaitu pengetahuan khusus yang 

dimiliki oleh komunikator untuk mendukung pesan yang 

disampaikan. Para dokter, ilmuwan dan professor memiliki 

tingkat peringkat yang tinggi dalam bidang masing –

masing.

- Kelayakan untuk dipercaya ( trustworthiness ) berkaitan 

dengan anggapan atas tingkat obyektivitas dan kejujuran 

sumber pesan.

- Kemampuan untuk disukai ( likability ) menunjukkan daya 

tarik sumber di mata pelanggan. Sifat – sifat seperti terus 

terang, humoris dan apa adanya membuat sumber lebih 

disukai.
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2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang ada, maka peneliti dapat 

membuat kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 2.1

Keputusan Pembelian (Y)
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 Kuantitatif
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- Uji t

Hasil

PT Sosro

Iklan Televisi

Periklanan (X)

1. Isi Pesan Iklan   
         ( X1)
2. Struktur Pesan
     Iklan (X2)
3. Format Pesan
    Iklan (X3)
4. Sumber Pesan
    Iklan (X4)

Landasan
    Teori
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2.5. Kerangka Hipotesis

Kerangka pemikiran yang dapat dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut 

:

Gambar 2.2

Keterangan :                           ` :   Pengaruh secara simultan

                                                         :   Pengaruh secara parsial

             :   Pengaruh Dominan

Keputusan pembelian

Konsumen

(Y)

Periklanan
(X)

1. Isi Pesan 
    Iklan ( X1)

2. Struktur Pesan 
    Iklan (X2)

3. Format Pesan 
    Iklan (X3)

4. Sumber Pesan 
     Iklan (X4)
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2.6. Hipotesis

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari iklan televisi ( X 

) yang terdiri dari isi pesan iklan ( X1 ), struktur pesan iklan ( X2 ), 

format pesan iklan ( X3 ) dan sumber pesan iklan ( X4 ) terhadap 

keputusan pembelian produk Fruit Tea ( Y ).

2. Terdapat terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari iklan 

televisi ( X ) yang terdiri dari isi pesan iklan ( X1 ), struktur pesan iklan ( 

X2 ), format pesan iklan ( X3 ) dan sumber pesan iklan ( X4 ) terhadap 

keputusan pembelian produk Fruit Tea ( Y ).

3. Bahwa variabel yang mempunyai pengaruh dominan dalam iklan televisi 

( X ) adalah isi pesan iklan ( X1 ), terhadap keputusan pembelian produk 

Fruit Tea ( Y ).
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian dipilih Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana 

Malang yang beralamat di Jalan Mertojoyo 1 Malang. Dipilihnya universitas ini 

karena Universitas ini dinilai cukup potensial sebagai pengguna produk yang 

bersangkutan dengan penelitian ini. Selain itu alasan dipilihnya Universitas ini 

adalah karena adanya pertimbangan waktu, biaya dan tenaga dari peneliti. 

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory 

research. Digunakan jenis penelitian ini karena tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh dari variabel –

variabel yang bersangkutan. Dalam explanatory research ini menjelaskan 

hubungan yang kausal antara variabel – variabel melalui pengujian hipotesa. 

Pengujian hipotesa ini dilakukan melalui metode survey ( metode sampel ). Ciri 

dari penelitian  dengan metode survey adalah data dikumpulkan dari responden 

yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner. Menurut Suharsimi 

Arikunto ( 2002 : 151), kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. 
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3.3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran 

tentang suatu keadaan. Bila dilihat dari sumber datanya, ada dua jenis yaitu :

a. Sumber primer 

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. Data primer ini diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner 

maupun wawancara. Dari sumber primer ini akan diperoleh data primer.

b. Sumber sekunder 

Adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data.

Misalnya melalui catatan dalam arsip. Dari sumber sekunder ini akan 

diperoleh data sekunder.

3.4. Metode Penentuan Sampel

Menurut Sugiyono ( 2008 : 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah semua mahasiswa yang 

sedang menempuh perkuliahan di Program Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Gajayana Malang yaitu sejumlah 1400 mahasiswa.

Menurut Sugiyono ( 2008 : 81 ), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dari apa yang dipelajari dari 

sampel yang diambil dalam sebuah penelitian, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Dengan adanya keterbatasan dari penulis maka 
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dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan kepada semua populasi, melainkan 

pada sebagian populasi yang dapat mewakili. Dalam penelitian ini penentuan 

jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin. Menurut Husein 

Umar ( 2007 : 78 ), yaitu :

n     =               N

                   1 + N e²

Keterangan   : n    =   ukuran sampel

N   =   ukuran populasi

e    =   standart error ( 10 % )

3.5. Tekhnik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono ( 2008 : 81 ), Tekhnik sampling adalah tekhnik 

pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, tekhnik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah non – probability sampling. Menurut Sugiyono ( 2008 : 84 

), non –probability sampling yaitu tekhnik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini, yang 

digunakan adalah purposive sampling. Menurut Husein Umar ( 2007 ; 92 ), 

purposive sampling adalah merupakan pemilihan sampel berdasarkan pada 

karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan 

karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 
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Menurut Arikunto ( 2006:140 ) terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi 

jika menggunakan Purposive sampling :

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.

b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang 

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi 

pendahuluan.

Jadi karakteristik - karakteristik yang akan dijadikan sebagai sampel dalam 

penelitian ini adalah :

1. Mahasiswa yang sudah pernah melihat iklan televisi produk Fruit Tea. 

2. Mahasiswa yang sudah pernah mencoba produk Fruit Tea.

Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah sampel yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah :

n     =               N

          1 + N e²

n    =             1400

          1 + {1400 x ( 0,1 ) ² }

n    =    93,33333

      =    94 mahasiswa

         Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 94 mahasiswa. 
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3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam 

suatu penelitian Menurut Kerlinger ( 1973 ), variabel merupakan konsep atau sifat 

yang akan dipelajari. Sedangkan menurut Uma Sekaran ( 2005 : 176 ), definisi 

operasional adalah mendefinisikan sebuah konsep sehingga dapat diukur, dengan 

melihat faktor dimensi perilaku, karakter atau hal – hal yang melandasi sebuah 

konsep. 

Dalam penelitian ini, variabel – variabel yang digunakan adalah :

a. Isi pesan ( X1 )

Dalam menentukan isi pesan yang terbaik, manajemen mencari daya tarik, 

tema, ide atau usulan penjualan yang unik. Hal ini berarti memformulasikan 

suatu manfaat, motivasi, identifikasi atau alasan mengapa audiens harus 

mengingat atau meneliti produk itu.

b. Struktur pesan ( X2 )

Efektivitas suatu pesan tergantung pada struktur dan isinya. Menarik 

kesimpulan yang terlalu eksplisit juga dapat membatasi daya tarik atau 

penerimaan atas suatu produk.

c. Format pesan ( X3 )

Komunikator harus mengembankan suatu format yang kuat untuk pesannya. 

Jika pesan disampaikan melalui televisi, maka komunikator harus dengan teliti 

memilih kata, kualitas suara ( kecepatan ucapan dan irama ) dan vokalisasi ( 

jeda, tarikan nafas serta hembusan nafas ). Selain itu, ekspresi wajah, gerak 

isyarat, pakaian, postur dan gaya rambut juga harus diperhatikan.
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d. Sumber pesan ( X4 )

Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik atau terkenal akan lebih 

menarik perhatian dan mudah diingat. Penggunaan orang – orang terkenal 

akan efektif jika mereka dapat melambangkan atribut produk yang utama.

e.   Keputusan Pembelian ( Y )

Ada 5 tahap yang akan dilalui oleh seorang konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian yaitu :

• Pengenalan masalah

• Pencarian Informasi

• Evaluasi alternatif

• Keputusan Pembelian

• Perilaku pasca pembelian
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Tabel 3.1

Rekapan Definisi Operasional

Konsep Variabel Indikator Item

Isi Pesan Iklan

Daya tarik 

rasional  1. Mudah diingat

( X1 ) dan emosional  2. Mudah diingat

 3. Menimbulkan rasa senang

 4. Menarik perhatian

Struktur Pesan 

Iklan

Waktu 

penayangan  1. Intensitas penayangan iklan

( X2 ) iklan  2. Durasi penayangan iklan

Iklan 

Televisi

 3. Ketepatan waktu 

penayangan iklan

( X )

 4. Persepsi pemirsa terhadap 

iklan

Format Pesan 

Iklan Ungkapan Visual  1. Kombinasi warna iklan

( X3 ) iklan

 2. Ilustrasi gambar yang 

digunakan

 3. Jingle iklan

 4. Pengunaan kata iklan
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Sumber Pesan 

Iklan

Pemahaman 

Pemirsa  1. Image model iklan

( X4 ) terhadap sumber  2. Penampilan model iklan

iklan

 3. Model iklan adalah orang 

terkenal

4. Kredibilitas model iklan

Keputusan Alasan pemilihan

 1. Keinginan untuk mencoba 

produk setelah melihat iklan

Keputusan

Pembelian 

Produk produk

Pembelian Fruit Tea

 2. Keinginan melakukan 

pembelian

 ( Y )      ulang produk setelah produk 

     diiklankan.

 3. Iklan menjadi dasar 

pertimbangan

 4. Keinginan untuk mencoba 

setelah

     produk diiklankan

3.7. Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono ( 2008 : 92 ), Skala pengukuran mengatakan bahwa skala 

pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan 

panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur ( dalam penelitian ini adalah 

kuesioner ) sehingga alat ukur tersebut dapat menghasilkan sebuah data.
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Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah Skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok 

orang tentang fenomena sosial. Responden diminta untuk menyatakan jawaban 

mereka dengan menggunakan skala :

5 =   Sangat setuju

4       =   Setuju

      3          =   Netral

      2          =   Tidak setuju

      1          =   Sangat tidak setuju

3.8. Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Menurut Sugiyono ( 2008 : 137 ), wawancara merupakan suatu tekhnik 

pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak – pihak yang bersangkutan guna mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin 

mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam. Menurut Sutrisno 

hadi ( 1986 ), dalam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti

dalam melakukan wawancara yaitu :

● Bahwa subyek ( responden ) adalah orang yang paling tahu tentamg dirinya 

sendiri.

● Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya.
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● Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan – pertanyaan yang diajukan 

oleh peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh 

peneliti. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada beberapa responden untuk 

memperoleh informasi yang lebih lanjut.

b. Kuesioner

Menurut Sugiyono ( 2008 : 142 ), kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, 

kuesioner disebarkan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Gajayana Malang. 

3.9. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas 

dan reliabilitas. Kriteria utama dalam suatu penelitian terhadap data hasil 

penelitian adalah valid, realiabel ( dapat diandalkan ) dan obyektif.

3.9.1. Uji Validitas

Menurut Suharsimi Arikunto ( 2002 : 169 ), validitas merupakan suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevalidan atau keabsahan suatu 

instrumen. Suatu instrument yang valid atau sah apabila mempunyai nilai 

validitas tinggi. Sebaliknya, apabila instrumennya kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrument dikatakan valid apabila 

dapat mengungkapkan data dari variable yang diteliti secara tepat. Uji 
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validitas menunjukkan sejauh mana tingkat ketepatan penggunaan alat ukur 

terhadap gejala yang ingin diukur. Untuk mengetahui apakah item pernyataan 

dalam suatu variabel adalah valid yaitu dengan membandingkan nilai 

signifikansi dengan taraf nyata  = 0,05. Item pertanyaan terbukti valid jika 

memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (Singarimbun dan Effendi, 

2006:139). 

Menurut Husein Umar (  2007 : 132 ), untuk menghitung uji validitas 

dalam penelitian ini digunakan korelasi product moment yang dapat 

dinyatakan dengan rumus :

r  =        n ΣXY – ΣX ΣY

          √  ( n ΣX² - ( ΣX) ) ² ( n ΣY² - ( ΣY)²)

Keterangan :  N   = banyaknya sampel

    X   =  score item X

                      Y   =  score item Y

Apabila nilai r yang hampir mendekati 1 ini menandakan adanya 

hubungan yang kuat dan positif antar variabel, begitu pula sebaliknya. Untuk 

menghitung uji validitas ini, dihitung dengan menggunakan alat analisis 

program SPSS. Nilai R dari perhitungan dibandingkan dengan nilai R table 

product moment. Apabila r hasil lebih besar r table maka dapat dikatakan 

valid, begitu pula sebaliknya. 

3.9.2. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto (  2002 : 178 ), reliabilitas menunjuk 

pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk 
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digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. 

Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliable ( dapat diandalkan ) 

maka akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 

memang benar atau sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun 

diambil, tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keandalan 

sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. 

Untuk menghitung reliabilitas dalam penelitian ini, dapat digunakan 

rumus Alpha. Menurut Suharsimi Arikunto ( 2002 : 195 ), rumus alpha dapat 

dnyatakan dengan rumus yaitu :

r 11 =   (      ( k )       )    ( 1 – Σ σ b ² )

                 ( k – 1 )                  σ  t ² 

Keterangan :  r 11      =   reliabilitas instrumen

     k          =   banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

                             Σ σ b ² =   jumlah varians butir

                             Σ t ²     =   varians total

3.10. Tekhnik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. 

Karena dalam penelitian ini terdapat dua atau lebih variabel independent. 

Digunakan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat.

Regresi berganda ini dapat dirumuskan : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
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Keterangan :   Y     =   Variabel terikat

X    =   Variabel bebas

X1    =   Isi pesan 

X2    =   Struktur pesan

X3    =   Format pesan

X4    =   Sumber pesan

a      =   Konstanta

b1, b2, b3, b4     =   Koefisien regresi

e    =   Error item

3.11. Uji Asumsi Klasik

3.11.1.  Uji Heterokesdasdisitas

Menurut Imam Ghozali, M. Com, Akt ( 2006 : 105 ), uji ini bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji glejser, yang bertujuan untuk 

mengusulkan untuk menguji tidak terjadinya heterokesdasdisitas. 

3.11.2.  Uji Multikolinieritas

Menurut Wahid Sulaiman ( 2004 : 89 ), multikolinieritas berarti ada 

hubungan yang sempurna ( pasti ) diantara beberapa atau semua variable 

independent dari model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independennya. Menurut Imam Ghozali ( 

2006 : 92 ),  pengukuran multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF – nya. 



52

VIF berarti  Variance Inflation Factor. Apabila nilai VIF – nya > 10, maka 

telah terjadi multikolinieritas. Begitu pula sebaliknya. 

3.11.3.  Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal menurut 

Imam Ghozali (2006 : 110 ). Agar suatu persamaan regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi keputusan pembelian konsumen pada produk Fruit Tea untuk 

dengan variabel bebasnya, maka perlu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas 

dengan memperhatikan diagram pencar P-P plot atau dengan histogram yang 

membentuk kurva normal. Jika pada diagram P-P plot tersebut nilai residual 

(error) nya menyebar normal, maka berarti peluang mendapatkan nilai residual 

sekitar nol adalah lebih besar daripada nilai peluang yang jauh dari angka nol. 

Pemeriksaan suatu data apakah berdistribusi normal dengan menggunakan 

P-P plot ditunjukkan dengan hasil pencaran data yang akan membentuk satu garis 

lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan 

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Imam Ghozali, 2006 : 110).

3.12. Uji R²

Nilai R² mempunyai interval antara 0 sampai 1 ( 0 ≤ R² ≤ 1 ). Semakin besar 

R² ( nilainya mendekati 1 ), semakin baik hasilnya untuk model regresi tersebut 

dan semakin mendekati 0 maka variable independent secara keseluruhan tidak 

dapat menjelaskan variable dependen. Menurut Imam Ghozali ( 2006 : 83 ), nilai 
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R² yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independent dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel – variabel independent memberikan hamper semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Menurut Wahid Sulaiman ( 2004 : 86 ), untuk memperoleh R² dapat dipakai 

rumus :

R² =  Σ ( Yº - Ỹ )² / k  =    Jumlah kuadrat regresi

         Σ ( Y - Ỹ )² / k       Jumlah kuadrat total

Dimana :

Y =  nilai pengamatan

Yº =  nilai Y yang ditaksir dengan model regresi

Ỹ =  nilai rata – rata pengamatan

K =  jumlah variable independen

3.13. Uji Hipotesis

3.13.1. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel – variabel 

independent secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F table. Menurut 

Wahid Sulaiman ( 2004 : 87 ), untuk memperoleh nilai F hitung dapat dipakai 

rumus berikut :
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F hitung   =            Σ ( Yº - Ỹ )² / k   =   Rata – rata kuadrat regresi

         Σ ( Y - Ỹ )² / ( n – k – 1 )         Rata – rata kuadrat residual

Dimana :

Y =  nilai pengamatan

Yº =  nilai Y yang ditaksir dengan model regresi

Ỹ =  nilai rata – rata pengamatan

K =  jumlah variable independent

N =  jumlah pangamatan

K = jumlah variabel independen

Uji F ini dilakukan dengan cara membandingkan signifikansi F dengan 

signifikansi 5 % yaitu :

1. Jika nilai probability F < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima secara 

bersama – sama antara dua variabel bebas atau lebih yang mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

2. Jika nilai probability F > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak secara 

bersama – sama antara dua variabel bebas atau lebih yang mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.13.2. Uji t

Uji t dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh independent 

secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain 

bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan memperbandingkan t hitung dengan 
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t tabel. Menurut Wahid Sulaiman ( 2004 : 87 ), untuk memperoleh nilai t 

hitung dapat dipakai rumus berikut :

t hitung =        bi – ( β i )

se ( bi )

Dimana :

bi =  koefisien variabel ke – 1

β I =  parameter ke – I yang dihipotesiskan

se ( bi ) =  kesalahan standart bi

Dengan kata lain, hipotesis dalam pengujian ini menurut Wahid Sulaiman 

( 2002 : 135 ), dapat dinyatakan dengan :

H0 : bi = b

H0 : bi ≠ b

Dimana bi adalah koefisien variabel bebas ke – i  dan konstanta, sedangkan b 

adalah nilai parameter hipotesis. Ketentuan penerimaan atau penolakan H0 adalah 

sebagai berikut :

Jika t hitung > t tabel = H0 ditolak

 t tabel < t hitung = Ha ditolak

Jika H0 ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan 0,05 ( 5% ) variabel yang 

diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT Sinar Sosro

Merek Sosro yang sudah dikenal oleh masyarakat sebenarnya merupakan 

singakatan dari nama keluarga Sosrodjojo yang mulai merintis usaha Teh Wangi 

Melati pada tahun 1940 di sebuah kota kecil di Jawa Tengah bernama Ngawi. Teh 

Wangi Melati pertama kali itu bernama Cap Botol. Pada tahun 1965, Teh Wangi 

Melati Cap Botol yang sudah mulai terkenal di Jawa mulai diperkenalkan di 

Jakarta. Setelah bertahun – tahun dilakukan teknik promosi Cicip Rasa dan 

kemudian pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual teh siap minum dalam 

kemasan botol yang bermerek Teh Botol Sosro. Kini, PT Sosro tidak hanya 

menjual teh dalam bentuk teh siap minum saja, melainkan ada berbagai macam 

jenis produk yang berbahan dasar teh, antara lain yaitu :

a. Teh Celup – Teh Hitam, Teh Hijau, Teh Wangi

Ada beberapa jenis yaitu :

• Untuk jenis ini mempunyai karakteristik :

1. Tipe kemasan :  sachet plastik ( isi 5 tea bags ) dan  

   dus kertas

2. Ketahanan produk :  1 tahun

3. Target segmen :  keluarga
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• Sedangkan untuk ukuran, terdapat beberapa pilihan, yaitu :

                                       

   Kemasan isi 5                      Kemasan isi 10                         Kemasan isi 15

                                    

             Kemasan isi 30                    Kemasan isi 50

b. Teh Siap Minum – Teh Wangi Melati

Ada beberapa jenis yaitu :

• Botol 

Volume :  220 ml / botol                      

Jenis Produk :  The wangi melati

Ketahanan produk :  1 tahun

Target segmen :  semua umur
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• Tetra             

   

Volume :  250 ml / kemasan,

   200 ml / kemasan

Jenis produk :  Teh wangi melati

Ketahanan produk :  1 tahun

Target segmen :  semua umur

c. Teh Siap Minum – Teh Rasa Buah

Ada beberapa jenis yaitu : 

• Botol    

Volume :  235 ml / botol

Jenis Produk :  Teh rasa apel, lemon dan aneka rasa buah lainnya

Ketahanan Produk :  1 tahun

Target segmen :  Remaja
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• Kaleng

Volume :  318 ml / kaleng

Jenis Produk :  Teh rasa apel, lemon, jeruk, strawberry dan jambu 

klutuk

Ketahanan Produk :  2 tahun

Target Segmen :  Remaja

• Tetra Genggam

  

Volume :  200 ml / kemasan

Jenis Produk :  Teh rasa apel, lemon, jeruk, strawberry dan jambu 

klutuk

Ketahanan Produk :  1 tahun

Target Segmen :  Remaja
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4.2. Gambaran Umum Iklan Televisi Fruit Tea Versi Minyak

Gambar 4.1.

Screenshot Iklan Televisi Fruit Tea Versi Minyak

          

                  

     

            

   Iklan Televisi produk Fruit Tea ini tidak menampilkan model iklan yang 

terkenal.

Dalam iklan ini menampilkan beberapa siswa SMU berjenis kelamin laki – laki 

dan juga 1 orang wanita. Dimana dengan alur cerita pada siang hari setelah pulang 

sekolah, beberapa siswa laki – laki tersebut berjalan menelusuri jalan. Kemudian 

mereka merasa haus dan memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung 
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untuk membeli minuman. Mereka akhirnya memutuskan untuk membeli Fruit 

Tea. Mereka minum sambil bercanda tanpa memperdulikan lingkungan sekitar 

mereka. Tanpa disadari, ada seorang wanita yang saat itu sedang sakit gigi merasa 

terganggu dengan guyonan mereka. Tanpa pikir panjang, wanita itupun menyiram 

para siswa SMU tersebut dengan seember air. Merasa terkejut, para siswapun lari 

tunggang langgang. Inti dari iklan Fruit Tea ini adalah dengan kesegaran teh dan 

rasa buah yang ditawarkan oleh produk Fruit Tea, membuat seseorang lupa akan 

keadaan sekitar mereka.

Unsur humor juga tidak lepas dari iklan ini. Sehingga orang yang 

melihatnya akan tertawa. Unsur humor kadang dirasa penting untuk ditampilkan 

dalam sebuah iklan. Karena akan mempermudah seseorang untuk mengingat iklan 

tersebut.  

4.3. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah para konsumen, karena 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan televisi terhadap 

keputusan pembelian produk Fruit Tea. Konsumen yang merupakan sampel dalam 

penelitian ini adalah diperoleh dari populasi Mahasiswa Strata – 1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Gajayana Malang. Jumlah Mahasiswa  Strata – 1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Gajayana Malang yang tercatat sampai dengan Tahun 

Ajaran 2007 / 2008 tersaji dalam tabel berikut ini :
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Tabel 4.1

Populasi Mahasiswa Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana

Malang

NO JURUSAN JUMLAH PROSENTASE

1 Manajemen 845 60,4  %

2 Akuntansi 555 39,6  %

Total 1400            100   %

Sumber :    Data primer diolah

4.4. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 93 orang Mahasiswa  Strata – 1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Gajayana Malang. Proporsi responden yang berasal dari 

jurusan Manajemen sebanyak  47 responden ( 50,5 % ), kemudian disusul oleh 

mahasiswa jurusan Akutansi sebanyak  46 responden ( 49,5 % ).

Tabel 4.2

Jumlah Sampel Berdasarkan Jurusan

NO JURUSAN JUMLAH PROSENTASE

1 Manajemen 47 50,5  %

2 Akuntansi 46 49,5  %

Total 93            100   %
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4.5. Jenis Kelamin Responden

Ditinjau dari jenis kelaminnya, jumlah responden dalam penelitian ini dapat 

dilihat dalam tabel :

Tabel 4.3

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Prosentase

1. Laki-laki 32 orang 34,4  %

2. Perempuan 61 orang 65,6  %

TOTAL 93 orang 100  %

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa dari 93 orang responden yang diteliti 

terdiri dari 32 responden berjenis kelamin laki – laki ( 34,4 % ) dan 61 responden 

berjenis kelamin perempuan ( 65,5 % ). Dari tabel jumlah responden berdasarkan 

jenis kelamin diatas, dapat dilihat bahwa responden perempuan lebih banyak 

daripada responden laki-laki. Dalam penelitian ini, dimasukkan jenis kelamin 

sebagai salah satu karakteristik responden karena jenis kelamin dapat 

mempengaruhi motivasi pembelian. Hal ini menjelaskan bahwa walaupun laki-

laki dan perempuan melihat suatu iklan yang sama, akan tetapi afeksi yang 

muncul pada setiap jenis kelamin akan berbeda. Laki-laki akan lebih mudah 

dalam mengambil keputusan karena sedikit pertimbangan dan sifatnya rasional, 

yaitu melakukan pembelian berdasarkan atas manfaat dan kegunaan produk bagi 

dirinya (motif pembelian rasional). Sedangkan perempuan akan lebih sulit ketika 
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harus memutuskan untuk melakukan pembelian karena didasari oleh banyak 

pertimbangan, yaitu mulai dari harga, merek, trend dan masih banyak lagi. 

4.6. Usia Responden

Tabel 4.4

Usia Responden

No. Usia Jumlah Prosentase

1. 17 thn s/d 20 thn 57 61,3  %

2. 21 thn s/d 24 thn 36 38,7  %

TOTAL 93 100  %

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa dari 93 orang responden yang diteliti, 

usia responden yang berusia antara 17 tahun – 20 tahun sebanyak 57 responden ( 

61,3 % ) dan responden yang berusia antara 21 tahun – 24 tahun sebanyak 36 

responden ( 38,7 % ). Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa usia remaja lebih 

banyak daripada jumlah dewasa. Hal ini sesuai dengan segmen target dari produk 

Fruit Tea itu sendiri, yaitu untuk remaja.
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4.7. Rata – Rata Uang Saku Responden

Tabel 4.5

Rata – Rata Uang Saku Responden

NO UANG SAKU JUMLAH PROSENTASE

1 Rp 100.000 – Rp 299.000 31 33,33  %

2 Rp 300.000 – Rp 399.000 26 27,96  %

3 Rp 400.000 – Rp 499.000 13 13,98  %

4 ≥ Rp 500.000 23 24,73  %

TOTAL 93 100 %

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa dari 93 orang responden yang diteliti, 

jumlah responden yang mempunyai uang saku Rp 100.000 – Rp 299.000 

sebanyak 31 responden ( 33,33 % ), Rp 300.000 – Rp 399.000 sebanyak  26 

responden ( 27,96 % ), Rp 400.000 – Rp 499.000 sebanyak 13 responden ( 13,98 

% ) dan ≥ Rp 500.000 sebanyak 23 responden ( 24,73 %). Pendapatan seseorang 

dapat mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Semakin tinggi penghasilan 

seseorang maka semakin besar pula tingkat konsumsi seseorang. 
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4.8. Deskripsi Jawaban Responden Tentang Isi Pesan

Ditinjau dari jawaban responden mengenai isi pesan iklan yang 

ditayangkan di televisi dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.6

Jawaban Responden Tentang Isi Iklan

Nilai

1 2 3 4 5
Jumlah

Isi Pesan 

Iklan

(X1)
F % F % F % F % F % F %

1. Isi iklan 

mudah 

diingat

0 0 7 7,5 26 27,9 46 49,5 14 15,1 93 100

2. Isi iklan 

mudah untuk 

dipahami

0 0 9 9,7 30 32,3 39 41,9 15 16,1 93 100

3. Isi iklan 

menimbulkan 

rasa senang

0 0 8 8,6 40 43 27 29 18 19,4 93 100

4. Isi Iklan 

menarik 

perhatian

3 3,2 7 7,5 38 40,9 30 32,3 15 16,1 93 100

Pada variabel pertama yaitu isi pesan iklan televisi dengan item mudah 

diingat, mudah dipahami, kemampuan memberikan kesenangan, dan menarik 

perhatian responden. Pada item isi iklan mudah diingat, sebanyak 7,5 % 

menyatakan tidak setuju ; 27,9% menyatakan netral ; 49,5% menyatakan setuju 

dan 15,1% menyatakan sangat setuju bahwa isi pesan iklan Fruit Tea ini mudah 
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untuk mereka ingat. Ini berarti dari sebagian besar responden dapat mengingat isi 

pesan iklan yang disampaikan oleh Fruit Tea.

Pada item isi pesan iklan Fruit Tea mudah untuk dipahami, sebanyak 9,7% 

menyatakan tidak setuju ; 32,3% menyatakan netral ; 41,9% menyatakan setuju 

dan 16,1% menyatakan bahwa iklan Fruit Tea sangat mudah untuk dipahami. Dari 

jumlah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa iklan Fruit Tea memang mudah 

untuk dipahami oleh resoponden. 

Pada item isi pesan iklan Fruit Tea dapat menimbulkan rasa senang, 

sebanyak 8,6% menyatakan tidak setuju ; 43% menyatakan netral ; 29% 

menyatakan setuju dan 19,4% menyatakan sangat setuju bahwa iklan Fruit Tea 

dapat menimbulkan rasa senang. Sedangkan pada item isi pesan iklan menarik 

perhatian, sebanyak 3,2% menyatakan sangat tidak setuju ; 7,5% menyatakan 

tidak setuju ; 40,9% menyatakan netral ; 32,3% menyatakan setuju dan 16,1% 

menyatakan sangat setuju. Dari kedua item diatas nilai netral mempunyai jumlah 

terbesar. Hal ini mungkin dikarenakan mereka tidak mengerti isi pesan apa yang 

sebenarnya ingin disampaikan oleh Fruit Tea. 
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4.9. Deskripsi Jawaban Responden Tentang Struktur Iklan

Tabel 4.7

Jawaban Responden Tentang Struktur Iklan

Nilai

1 2 3 4 5
Jumlah

Struktur 

Pesan

Iklan (X2)
F % F % F % F % F % F %

1.Penyampaian 

iklan mudah 

diingat

3 3,2 5 5,4 20 21,5 54 58 11 11,8 93 100

2. Durasi 0 0 5 5,4 32 34,4 46 49,5 10 10,8 93 100

3. Jam Tayang 3 3,2 8 8,6 54 58,1 24 25,8 4 4,3 93 100

4. Manfaat 

iklan
1 1,1 9 9,7 48 51,6 27 29 8 8,6 93 100

Pada variabel kedua yaitu struktur pesan iklan televisi dengan item 

penyampaian iklan mudah diingat, durasi, jam tayang dan manfaat iklan bagi 

responden. Pada item penyampaian iklan mudah diingat, sebanyak 3,2% 

menyatakan sangat tidak setuju ; 5,4% menyatakan tidak setuju ; 21,5% 

menyatakan netral ; 58% menyatakan setuju dan 11,8% menyatakan sangat setuju 

bahwa iklan Fruit Tea mudah untuk diingat. Dari jumlah diatas dapat dilihat 

bahwa iklan Fruit Tea mempunyai struktur iklan yang baik sehingga penyampaian 

iklan Fruit Tea mudah untuk diingat oleh responden.

Pada item durasi, sebanyak 5,4% menyatakan tidak setuju ; 34,4% 

menyatakan netral ; 49,5% menyatakan setuju dan 10,8% menyatakan sangat 
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setuju bahwa durasi iklan Fruit Tea telah tepat. Tepat disini bahwa penyampaian 

iklan Fruit Tea ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. 

Pada item jam tayang, sebanyak 3,2% menyatakan sangat tidak setuju ; 

sebanyak 8,6% menyatakan tidak setuju ; 58,1% menyatakan netral ; 25,8% 

menyatakan setuju dan 4,3% menyatakan sangat setuju tentang durasi 

penyampaian iklan. Sebanyak 3,2% menyatakan bahwa mereka sangat tidak 

setuju jika jam penayangan iklan Fruit Tea ini dikatakan tepat. Hal ini dibuktikan 

dengan masih banyaknya responden lupa akan iklan Fruit Tea ini. 

Pada item manfaat iklan, sebanyak 1,1% menyatakan sangat tidak setuju ; 

9,7% menyatakan tidak setuju ; 51,6% menyatakan netral ; 29% menyatakan 

setuju dan 8,6% menyatakan sangat setuju bahwa iklan Fruit Tea mempunyai 

manfaat bagi mereka. Pada manfaat iklan ini, sebagian besar responden 

menyatakan netral. Hal ini mungkin dikarenakan bahwa menurut mereka, iklan 

Fruit Tea hanyalah iklan yang didominasi oleh lelucon saja dan tidak ada sesuatu 

yang bias diambil sebagai pelajaran. 
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4.10.Jawaban Responden Tentang Format Iklan

Tabel 4.8

Jawaban Responden Tentang Format Iklan

Nilai

1 2 3 4 5
Jumlah

Format 

Pesan Iklan

(X3)
F % F % F % F % F % F %

1.Kombinasi 

Warna Iklan
1 1,1 3 3,2 41 44,1 37 39,8 11 11,8 93 100

2. Jingle Iklan 3 3,2 7 7,5 34 36,6 36 38 13 13,9 93 100

3. Ilustrasi 

gambar 

Iklan

1 1,1 11 11,8 33 35,5 40 43 8 8,6 93 100

4. Pemilihan 

Kata Iklan
1 1,1 6 6,45 34 36,6 43 43 12 12,9 93 100

Pada variabel ketiga yaitu format pesan iklan televisi dengan item 

kombinasi warna iklan, jingle iklan, ilustrasi gambar iklan dan pemilihan kata 

iklan. Pada item kombinasi warna iklan, sebanyak 1,1% menyatakan sangat tidak 

setuju ; 3,2% menyatakan tidak setuju ; 44,1% menyatakan netral ; 39,8% 

menyatakan setuju dan 11,8 menyatakan sangat setuju tentang kombinasi warna 

yang digunakan dalam iklan Fruit Tea. Dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden menyatakan netral tentang kombinasi warna iklan Fruit Tea. 

Pada item jingle iklan, sebanyak 3,2% menyatakan sangat tidak setuju ; 

7,5% menyatakan tidak setuju ; 36,6% menyatakan netral ; 38% menyatakan 

setuju dan 13,9% menyatakan sangat setuju tentang jingle iklan. Sebagian besar 
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dari responden menyatakan setuju jika jingle yang digunakan dalam iklan Fruit 

Tea tersebut baik dan tepat. 

Pada ilustrasi gambar iklan, sebanyak 1,1% menyatakan sangat tidak 

setuju ; 11,8 menyatakan tidak setuju ; 35,5% menyatakan netral ; 43% 

menyatakan setuju dan 8,6% menyatakan sangat setuju. Dapat dilihat dari hasil 

diatas, sebagian responden setuju bahwa penyusunan ilustrasi gambar yang 

digunakan dalam iklan Fruit Tea dinilai telah baik dan sesuai. 

Pada pemilihan kata iklan, sebanyak 1,1% menyatakan sangat tidak setuju 

; 6,45% menyatakan tidak setuju ; 36,6% menyatakan netral ; 43% menyatakan 

setuju dan 12,9% menyatakan sangat setuju. Sebagian besar responden 

menyatakan setuju sehingga dapat menjelaskan bahwa pemilihan kata yang 

digunakan dalam iklan Fruit Tea telah tepat. 
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4.11. Jawaban Responden Tentang Sumber Pesan

Tabel 4.9

Jawaban Responden Tentang Sumber Iklan

Nilai

1 2 3 4 5
Jumlah

Sumber 

Pesan Iklan

(X4)
F % F % F % F % F % F %

1.Image Model 

Iklan
1 1,1 6 6,5 47 50,5 25 26,9 14 15,1 93 100

2. Penampilan 

Model Iklan
0 0 7 7,5 32 34,4 43 46,2 11 11,8 93 100

3. Model yang 

Dipakai
0 0 10 10,8 36 38,7 27 29 20 21,5 93 100

4. Kredibilitas 

Model Iklan
2 2,2 6 6,5 51 54,8 26 27,9 8 8,6 93 100

Pada variabel sumber pesan iklan terdapat item image model iklan, 

penampilan model iklan, model yang dipakai dan kredibilitas model iklan. Pada 

item image model iklan terdapat 1,1% responden menyatakan sangat tidak setuju ; 

6,5% menyatakan tidak setuju ; 50,5% menyatakan netral ; 26,9 menyatakan 

setuju dan 15,1% menyatakan sangat setuju. 

Pada item penampilan model iklan, sebanyak 7,5% menyatakan tidak 

setuju ; 34,4% menyatakan netral 46,2% menyatakan setuju dan 11,8% 

menyatakan sangat setuju. Sebagian responden menyatakan setuju bahwa 

penampilan model dalam iklan Fruit Tea telah sesuai.

Pada item model yang dipakai sebanyak 10,8% menyatakan tidak setuju ; 

38,7% menyatakan netral ; 29% menyatakan setuju dan 21,5% menyatakan sangat 
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setuju. Sedangkan pada item kredibilitas model iklan, sebanyak 2,2% menyatakan 

sangat tidak setuju ; 6,5% menyatakan tidak setuju ; 54,8% menyatakan netral ; 

27,9% menyatakan setuju dan 8,6% menyatakan sangat setuju. Dapat dilihat 

bahwa pada item image model iklan, model yang dipakai dan kredibiltas model 

iklan, jumlah nilai netral adalah jumlah terbanyak berdasarkan pilihan responden. 

Ini dapat berarti bahwa para responden menilai sumber iklan iklan Fruit Tea ini 

perlu dipertimbangkan. Pihak komunikator Fruit Tea seharusnya lebih 

memperhatikan model iklan yang ingin dipakai. 
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4.12. Jawaban Responden Tentang Keputusan Konsumen Dalam Melakukan 

Pembelian

Tabel 4.10

Jawaban Responden Tentang Keputusan Pembelian

Nilai

1 2 3 4 5
Jumlah

Keputusan 

Pembelian 

(Y)
F % F % F % F % F % F %

1. Keinginan 

untuk 

mencoba 

produk

2 2,2 9 9,7 31 33,3 33 35,5 18 19,4 93 100

2. Pembelian 

Ulang 

Produk

2 2,2 11 11,8 39 42 24 25,8 17 18,3 93 100

3. Pesan Iklan 

Menjadi 

Dasar 

Pertimbang

an 

Pembelian

3 3,2 7 7,5 44 47,3 29 31,2 10 10,8 93 100

4. Keputusan 

Pembelian
4 4,3 13 13,9 45 48,4 22 23,7 9 9,7 93 100
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Pada variabel keputusan konsumen, terdapat item keinginan untuk 

mencoba produk, pembelian ulang produk, pesan iklan menjadi dasar 

pertimbangan pembelian dan keputusan pembelian. Pada item keinginan untuk 

mencoba produk, terdapat 2,2% menyatakan sangat tidak setuju ; 9,7% 

menyatakan tidak setuju ; 33,3% menyatakan netral ; 35,5% menyatakan setuju 

dan 19,4% menyatakan sangat setuju. Dari data yang diperoleh dapat dilihat 

bahwa sebagian responden menyatakan bahwa setelah melihat iklab Fruit Tea, 

mereka mempunyai keinginan untuk mencoba produk. 

Pada item pembelian ulang, sebanyak 2,2% menyatakan sangat tidak 

setuju ; 11.8% menyatakan tidak setuju ; 42% menyatakan netral ; 25,8% 

menyatakan setuju dan 18,3% menyatakan sangat setuju. Pada item pesan iklan 

menjadi dasar pertimbangan, sebanyak 3,2% menyatakan sangat tidak setuju ; 

7,5% menyatakan tidak setuju ; 47,3% menyatakan netral ; 31,2% menyatakan 

setuju dan 10,8% menyatakan sangat setuju. Sedangkan pada item keputusan 

pembelian, sebanyak 4,3% menyatakan sangat tidak setuju ; 13,9% menyatakan 

tidak setuju ; 48,4% menyatakan netral ; 23,7% menyatakan setuju dan 9,7% 

menyatakan sangat setuju. Pada ketiga item tersebut, nilai netral menjadi nilai 

tertinggi. Ini dapat dikarenakan karena iklan televisi tidak terlalu menjadi dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian produk Fruit Tea. 

4.13. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.13.1. Hasil Uji Validitas

Menurut Suharsimi Arikunto ( 2002 : 169 ), validitas merupakan 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevalidan atau keabsahan 
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suatu instrumen. Suatu instrument yang valid atau sah apabila mempunyai 

nilai validitas tinggi. Sebaliknya, apabila instrumennya kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrument dikatakan valid apabila 

dapat mengungapkan data dari variable yang diteliti secara tepat. Uji validitas 

menunjukkan sejauh mana tingkat ketepatan penggunaan alat ukur terhadap 

gejala yang ingin diukur. Uji validitas menunjukkan sejauh mana tingkat 

ketepatan penggunaan alat ukur terhadap gejala yang ingin diukur. Untuk 

mengetahui apakah item pernyataan dalam suatu variabel adalah valid yaitu 

dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf nyata  = 0,05. Item 

pertanyaan terbukti valid jika memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05 

(Singarimbun dan Effendi, 2006:139). 

4.13.1.1. Isi Pesan

Komunikator harus memperhatikan apa yang akan 

dikatakan kepada audiens sasaran agar menghasilkan 

tanggapan yang diharapkan. Ada tiga jenis daya tarik yaitu :

- Daya tarik rasional

Ini membangkitkan kepentingan diri audiens. Daya 

tarik rasional menunjukkan bahwa produk tersebut akan 

menghasilkan manfaat yang dikatakan. Contohnya 

adalah pesan yang menunjukkan kualitas, nilai 

ekonomis, manfaat atau kinerja suatu produk.
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- Daya tarik emosional

Ini mencoba membangkitkan emosi positif atau negatif 

yang akan memotivasi pembelian. Komunikator dapat 

menggunakan daya tarik negatif seperti rasa takut 

ataupun malu agar orang melakukan hal yang 

seharusnya mereka lakukan ( contohnya menggosok 

gigi ) atau agar orang berhenti melakukan hal yang 

seharusnya tidak mereka lakukan ( contohnya merokok 

ataupun makan yang berlebihan ). Komunikator juga 

dapat menggunakan daya tarik emosional yang positif 

seperti humor, cinta, kebanggaan ataupun kebahagian. 

- Daya tarik moral

Ini diarahkan pada perasaan audiens tentang apa yang 

benar dan tepat. Daya tarik moral sering digunakan 

untuk mendorong orang untuk masalah – masalah sosial 

seperti lingkungan hidup yang lebih bersih ataupun 

persamaan hak antara wanita dan pria. 

Berdasarkan uji validitas terhadap item pernyataan untuk 

variabel isi pesan (X1), diperoleh hasil yang dapat dilihat 

pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.11

Validitas Item-item Variabel Isi  Pesan Iklan ( X1 )

Validitas
Variabel No. Item

Korelasi (r) Sig
Keterangan

Isi Pesan Iklan 

(X1)

X1.1 0,659 0,000 Valid

X1.2 0,560 0,000 Valid

X1.3 0,744 0,000 Valid

X1.4 0,751 0,000 Valid

Tabel 12 menjelaskan bahwa hasil uji validitas keseluruhan 

item-item pertanyaan variabel isi pesan iklan adalah valid 

untuk pengujian selanjutnya. Secara keseluruhan hasil 

perhitungan tingkat signifikansi adalah lebih kecil dari 

0,05. Koefisien korelasi berkisar antara 0,560 hingga 0,751. 

Validitas item tertinggi terdapat pada isi iklan (X1.4). 

Hasil perhitungan ini  memberikan interpretasi bahwa  

untuk mengukur apakah isi pesan dapat ditangkap secara 

mudah atau tidak, bisa lebih terukur melalui isi iklan yang 

dapat menarik perhatian responden.

4.13.1.2. Struktur Pesan Iklan

Dalam variabel struktur pesan iklan ( X2 ) terdapat item-

item pernyataan dalam kuisioner sebagai berikut :
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a. Apakah penyampaian iklan produk Fruit Tea secara 

berulang mampu membantu untuk mengingat iklan 

(X2.1).

b. Apakah iklan Fruit Tea memiliki durasi yang pendek 

dan tidak bertele - tele (X2.2).

c. Apakah jam tayang iklan Fruit Tea di televise sudah 

tepat penayangannya (X2.3).

d. Apakah iklan Fruit Tea di televisi telah mampu 

memberikan persepsi yang positif (X2.4).

Berdasarkan uji validitas terhadap item pernyataan untuk 

variabel struktur pesan (X2), diperoleh hasil yang dapat 

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12

Validitas Item-item Variabel Struktur Pesan Iklan ( X2 )

Validitas
Variabel No. Item

Korelasi (r) Sig
Keterangan

Struktur Pesan Iklan 

(X2)

X2.1 0,661 0,000 Valid

X2.2 0,786 0,000 Valid

X2.3 0,690 0,000 Valid

X2.4 0,626 0,000 Valid
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Tabel 13 menjelaskan bahwa hasil uji validitas keseluruhan 

item-item pertanyaan variabel struktur pesan iklan adalah 

valid untuk pengujian selanjutnya. Secara keseluruhan hasil 

perhitungan tingkat signifikansi adalah lebih kecil dari 

0,05. Koefisien korelasi berkisar antara 0,626 hingga 0,786. 

Validitas item tertinggi terdapat pada iklan Fruit Tea yang 

memiliki durasi yang pendek dan tidak terlalu bertele – tele 

(X2.2). Hasil perhitungan ini  memberikan interpretasi 

bahwa untuk mengukur apakah struktur pesan dinilai sudah 

tepat atau belum, bisa lebih terukur melalui durasi iklan 

yang pendek dan tidak terlalu bertele - tele.

4.13.1.3. Format Pesan Iklan

Komunikator harus mengembankan suatu format yang kuat 

untuk pesannya. Dalam iklan tercetak, maka komunikator 

harus memutuskan judul, kata – kata, ilustrasi dan warna. 

Jika pesan disampaikan melalui televisi, maka komunikator 

harus dengan teliti memilih kata, kualitas suara ( kecepatan 

ucapan dan irama ) dan vokalisasi ( jeda, tarikan nafas serta 

hembusan nafas ). Selain itu, ekspresi wajah, gerak isyarat, 

pakaian, postur dan gaya rambut juga harus diperhatikan. 

Jika pesan disampaikan melalui kemasan, maka 

komunikator harus memperhatikan warna, tekstur, aroma, 

ukuran dan bentuknya. 
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Berdasarkan uji validitas terhadap item pernyataan untuk 

variabel format pesan iklan (X3), diperoleh hasil yang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13

Validitas Item-item Variabel Format Pesan Iklan ( X3 )

Validitas
Variabel

No. 

Item Korelasi (r) Sig
Keterangan

Format Pesan Iklan 

(X3)

X3.1 0,584 0,000 Valid

X3.2 0,737 0,000 Valid

X3.3 0,656 0,000 Valid

X3.4 0,763 0,000 Valid

Tabel 14 menjelaskan bahwa hasil uji validitas keseluruhan 

item-item pertanyaan variabel format pesan iklan adalah 

valid untuk pengujian selanjutnya. Secara keseluruhan hasil 

perhitungan tingkat signifikansi adalah lebih kecil dari 

0,05. Koefisien korelasi berkisar antara 0,584 hingga 0,763. 

Validitas item tertinggi terdapat pada pemilihan kata yang 

tepat (X3.4). Hasil perhitungan ini  memberikan interpretasi 

bahwa untuk mengukur apakah format pesan dinilai 

menarik atau tidak, bisa lebih terukur melalui pemilihan 

kata yang tepat sehingga mudah dimengerti.
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4.13.1.4. Sumber Pesan Iklan 

Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik atau 

terkenal akan lebih menarik perhatian dan mudah diingat. 

Penggunaan orang – orang terkenal akan efektif jika 

mereka dapat melambangkan atribut produk yang utama. 

Tetapi yang sama pentingnya adalah kredibilitas model 

iklan tersebut. Pesan yang disampaikan oleh sumber yang 

sangat terpercaya akan lebih persuasif. 

Berdasarkan uji validitas terhadap item pernyataan untuk 

variabel sumber pesan iklan (X4), diperoleh hasil yang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14

Validitas Item-item Variabel Sumber Pesan Iklan ( X4 )

Validitas
Variabel

No. 

Item Korelasi (r) Sig
Keterangan

Sumber Pesan Iklan 

(X4)

X4.1 0,778 0,000 Valid

X4.2 0,525 0,000 Valid

X4.3 0,687 0,000 Valid

X4.4 0,763 0,000 Valid

Tabel 15 menjelaskan bahwa hasil uji validitas keseluruhan 

item-item pertanyaan variabel sumber pesan iklan adalah 

valid dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. 
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Secara keseluruhan hasil perhitungan tingkat signifikansi 

adalah lebih kecil dari 0,05. Koefisien korelasi berkisar 

antara 0,525 hingga 0,778. Validitas item tertinggi terdapat 

pada pernyataan image model iklan (X4.4). Hasil 

perhitungan ini memberikan interpretasi bahwa untuk 

mengukur apakah sumber pesan dinilai sudah 

menggunakan model iklan yang sesuai atau belum, bisa 

lebih terukur melalui image model iklan Fruit Tea.

4.13.1.5. Keputusan Konsumen

Tabel 4.15

Validitas Item-item Variabel Keputusan Konsumen

Validitas
Variabel No. Item

Korelasi (r) Sig
Keterangan

Keputusan Konsumen (Y) Y1 0,784 0,000 Valid

Y2 0,738 0,000 Valid

Y3 0,677 0,000 Valid

Y4 0,703 0,000 Valid

Tabel 16 menjelaskan bahwa hasil uji validitas keseluruhan 

item-item pertanyaan variabel keputusan konsumen adalah 

valid untuk pengujian selanjutnya. Secara keseluruhan hasil 

perhitungan tingkat signifikansi adalah lebih kecil dari 

0,05. Koefisien korelasi berkisar antara 0,677 hingga 0,784. 
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Validitas item tertinggi terdapat pada pernyataan keinginan 

untuk mencoba produk (Y1). Hasil perhitungan ini 

memberikan interpretasi bahwa  untuk mengukur apakah 

seorang konsumen memiliki keinginan untuk memutuskan 

membeli produk, bisa lebih terukur melalui keinginan untuk 

mencoba produk Fruit Tea setelah melihat iklan produk di 

televisi.

4.13.2. Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto (  2002 : 178 ), reliabilitas menunjuk 

pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. 

Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliable ( dapat diandalkan ) 

maka akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 

memang benar atau sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun 

diambil, tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keandalan 

sesuatu. Reliable artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Reliabilitas 

menunjukkan konsistensi suatu instrumen dalam mengukur gejala yang sama. 

Pada uji reliabilitas dalam (Purbayu Budi, 2005:251), digunakan metode 

Alpha Cronbach adalah membandingkan koefisien alpha ( ) dengan 0,6.

 Jika koefisien alpha ( hitungr ) > 0,6 maka item tersebut reliabel.

 Jika koefisien alpha ( hitungr ) < 0,6 maka item tersebut tidak reliabel.
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Menentukan kriteria indeks koefisien reliabilitas dapat mengacu 

pada Tabel 4.21 berikut :

Tabel 4.16

Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas

No. Interval Kriteria

1. 0,000 – 0,199 Sangat lemah

2. 0,200 – 0,399 Lemah 

3. 0,400 – 0,500 Cukup 

4. 0,600 – 0,799 Kuat 

5. 0,800 – 1,000 Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2002:216)

Tabel 4.17

Reliabilitas Item-item Pesan Iklan Telivisi dan Keputusan konsumen dalam 

Pembelian Produk Fruit Tea

Reliabilitas Alpha CronbrachVariabel

Jumlah Item Koefisien Alpha

Keterangan

1. Isi pesan (X1)

2. Struktur pesan (X2)

3. Format pesan (X3)

4. Sumber pesan (X4)

5. Keputusan konsumen 

dalam pembelian produk 

Fruit Tea (Y)

            4

4

4

4

4

0,6125

0,6287

0,6257

0,6334

0,7019

        Reliabel

Reliabel

Reliabel

Reliabel

Reliabel
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Dari tabel 4.22 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas terhadap 

semua variabel dinyatakan reliabel karena nilai alpha yang lebih besar dari 

nilai 0,6 dengan rentang koefisien reliabilitas 0,6038 hingga 0,6222. Begitu 

pula dengan variabel keputusan konsumen dalam pembelian produk Fruit Tea

(Y) yang menunjukkan nilai lebih besar dari nilai 0,6 yaitu 0,7019. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa kuisioner tersebut adalah tepat atau reliabel untuk 

dipergunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

4.14. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.14.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal (Imam Ghozali, 2006 

: 110 ). Agar suatu persamaan regresi dapat dipakai untuk memprediksi keputusan 

pembelian konsumen pada produk Fruit Tea untuk dengan variabel bebasnya, 

maka perlu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dengan memperhatikan 

diagram pencar P-P plot atau dengan histogram yang membentuk kurva normal. 

Jika pada diagram P-P plot tersebut nilai residual (error) nya menyebar normal, 

maka berarti peluang mendapatkan nilai residual sekitar nol adalah lebih besar 

daripada nilai peluang yang jauh dari angka nol. 

Pemeriksaan suatu data apakah berdistribusi normal dengan menggunakan 

P-P plot ditunjukkan dengan hasil pencaran data yang akan membentuk satu garis 

lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan 

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Imam Ghozali, 2006:110).
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y.Keputusan Pembelian
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                                           Gambar 4.2

          Diagram P-P Plot Uji Normalitas

Keputusan konsumen terhadap pembelian produk Fruit Tea (Y) adalah 

variabel terikat untuk pengujian ini. Pada Gambar 4.1. terlihat titik-titik menyebar 

di sekitar garis diagonal dari arah kiri bawah menuju kanan atas, sehingga 

memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian secara grafik telah menunjukkan 

bahwa pola sebaran data sangat dekat dengan garis diagonal yang ditunjukkan 

dalam gambar P-P plot.
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Regression Standardized Residual
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Gambar 4.3

Histogram Uji Normalitas

Histogram pada Gambar 4 menunjukkan kurva normal. Jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas (Imam Ghozali, 2006:112). Dengan hasil uji normalitas 

tersebut, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak dipakai 

untuk prediksi keputusan konsumen dalam pembelian Produk Fruit Tea variabel 

bebasnya. Distribusi normal juga berhubungan dengan uji-t dan uji-F dalam 

analisis regresi.

4.14.2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Menurut Prof Dr H Imam Ghozali, M. Com, Akt ( 2006 : 105 ), uji 

ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain. Uji ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji glejser, yang bertujuan untuk mengusulkan untuk 

menguji tidak terjadinya heterokesdasdisitas. Bila tingkat 

signifikansi diatas 0,05 (5%) maka homokedastisitas. Bila tingkat 

signifikansi kurang dari 0,05 (5%) maka heterokedastisitas ( Imam 

Ghozali, 2006:104 ).

Tabel 4.18

Hasil Uji Glejser Pada Asumsi Heterokedastisitas

Variabel Bebas Thitung Sig Keterangan

Isi Pesan (X1) - 0,925 0,358 Homokedastisitas 

Struktur Pesan (X2) 0,263 0,793 Homokedastisitas

Format Pesan (X3) - 1,636 0,106 Homokedastisitas

Sumber Pesan (X4) 0,441 0,660 Homokedastisitas

         Sumber : Data diolah

Pada Tabel 19, masing-masing variabel memiliki nilai sig lebih 

dari nilai 0,05 (5%), berarti heterokedatisitas nampak tidak 

signifikan. Dari hasil uji tersebut ditarik kesimpulan bahwa asumsi 

tidak terjadi heterokedastisitas.

4.14.3. Hasil Uji Multikolinieritas

Menurut Wahid Sulaiman ( 2004 : 89 ), multikolinieritas berarti 

ada hubungan yang sempurna ( pasti ) diantara beberapa atau 

semua variable independent dari model regresi. Model regresi yang 
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baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independennya. Menurut Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M. Com, Akt 

( 2006 : 92 ),  pengukuran multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

VIF – nya. VIF berarti  Variance Inflation Factor. Apabila nilai 

VIF – nya > 10, maka telah terjadi multikolinieritas. Begitu pula 

sebaliknya. 

Tabel 4.19

Hasil Uji Multikolinieritas Dengan Nilai VIF

Variabel Nilai VIF Keterangan 

Isi Pesan (X1) 1,272 Tidak terjadi multiokolinieritas

Struktur Pesan (X2) 1,362 Tidak terjadi multiokolinieritas

Format Pesan (X3) 1,797 Tidak terjadi multiokolinieritas

Sumber Pesan (X4) 1,728 Tidak terjadi multiokolinieritas

          Sumber : Data diolah

Dari hasil perhitungan yang ada di Tabel 19., masing-masing 

variabel bebas menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 

10, maka asumsi tidak terjadi multikolinieritas.

4.15. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

4.15.1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menggambarkan pengaruh dari 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya berupa persaman regresi. Hipotesis 

yang diajukan pada penelitian ini dibuktikan dengan analisis regresi linier 
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berganda. Analisis regresi akan menghasilkan persamaan regresi yang 

menjelaskan pengaruh faktor-faktor pesan iklan dalam media televisi ( isi 

pesan iklan, struktur pesan iklan, format pesan iklan, sumber pesan iklan ) 

terhadap keputusan pembelian produk Fruit Tea yang dapat dinyatakan 

dengan model sebagai berikut :

Y = �0 + �1 x1 + ………… + �4 x4 + e

Dimana :

Y =   variabel terikat yaitu keputusan pembelian

�0 =   konstanta dari persamaan regresi berganda

�1 – �4 =   koefisien regresi variabel X1 – X4

X1 – X4 =   variabel bebas

E =   variabel penganngu ( error )

4.15.2. Koefisien Determinasi (R²)

Persamaan regresi yang diperoleh memiliki nilai koefisien 

determinasi (R2) = 0,735 atau 73,5%. Hal ini memberikan arti bahwa pesan 

iklan dalam media televisi (isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber 

pesan) hanya dapat menjelaskan keragaman keputusan pembelian produk Fruit 

Tea sebesar 73,5%, sedangkan sisanya sebesar 26,5% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.15.3. Analisa Korelasi Berganda (R)

Koefisien korelasi berganda (R) menunjukkan besar hubungan 

pesan iklan telivisi yaitu isi pesan (X1), struktur pesan (X2), format pesan (X3) 
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dan sumber pesan (X4) secara simultan terhadap keputusan pembelian produk 

Fruit Tea (Y). Menurut Arikunto (1993:223) bahwa koefisien hubungan pada 

rentang nilai 0,6–0,8 maka termasuk hubungan yang kuat. 

Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai R = 0,857. Nilai ini 

berada diantara 0,8 - 1 berarti ada hubungan yang sangat kuat antara pesan 

iklan televisi dengan keputusan pembelian konsumen  terhadap produk Fruit 

Tea.

4.16. Uji Hipotesis

4.16.1. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel – variabel 

independent secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Jika 

nilai probability F < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima secara 

bersama-sama antara dua variabel bebas atau lebih mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika

nilai probability F > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak bahwa 

secara bersama-sama antara dua variabel bebas atau lebih 

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel 

terikat.

Berdasarkan hasil perhitungan uji F diperoleh nilai F hitung = 

61,016 dengan sig F = 0,000. Karena nilai F hitung memiliki 

tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ke-1 

untuk uji secara simultan dapat diterima dan digunakan untuk 

memprediksi keputusan konsumen atau dapat dikatakan bahwa isi 
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pesan iklan, struktur pesan iklan, format pesan iklan, dan sumber 

pesan iklan secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen.

4.16.2. Uji t

Uji t dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh independent 

secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel lain bersifat konstan.

Koefisien regresi isi pesan adalah 0,357 dengan sig t sebesar 0,000 

(signifikansi kurang dari 0,05), berarti isi pesan iklan (X1) secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk Fruit Tea (Y). 

Koefisien regresi struktur pesan adalah 0,358 dengan sig t sebesar 

0,000 (signifikansi kurang dari 0,05), berarti struktur pesan iklan 

(X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Fruit Tea (Y). 

Koefisien regresi format pesan adalah 0,332 dengan sig t sebesar 

0,000 (signifikansi kurang dari 0,05), berarti format pesan iklan 

(X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Fruit Tea (Y). 

Koefisien regresi sumber pesan adalah 0,307 dengan sig t sebesar 

0,000 (signifikansi kurang dari 0,05), berarti sumber pesan iklan 

(X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Fruit Tea (Y).
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Dari penjelasan diatas maka terbukti ada pengaruh secara parsial 

dari seluruh variabel pesan iklan di televisi terhadap motivasi 

konsumen dalam menggunakan produk Fruit Tea.

4.16.3. Hasil Uji Dominan

Dominasi pengaruh menurut Gujarati (2003) dapat ditentukan oleh 

koefisien beta terbesar.

Koefisien beta dari variabel isi pesan adalah 0,305  artinya 

kontribusi relatif dari isi pesan iklan adalah paling besar dibanding 

ketiga variabel pesan iklan lainnya. 

Koefisien beta dari variabel struktur pesan iklan adalah 0,282  

artinya kontribusi relatif dari stuktur pesan adalah paling besar 

ketiga dibanding ketiga variabel pesan iklan lainnya.

Koefisien beta dari variabel format pesan iklan adalah 0,283  

artinya kontribusi relatif dari format pesan adalah paling besar 

kedua dibanding ketiga variabel pesan iklan lainnya.

Koefisien beta dari variabel sumber pesan iklan adalah 0,263  

artinya kontribusi relatif dari sumber pesan adalah paling kecil 

dibanding ketiga variabel pesan iklan lainnya.

Dalam penelitian ini secara parsial isi pesan iklan berpengaruh 

dominan terhadap keputusan pembelian produk Fruit Tea. 

Sehingga hipotesis ke-3 yang menyatakan bahwa isi pesan iklan 

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian produk Fruit 

Tea dapat diterima.
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BAB V

PENUTUP

5.1.   Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan 

mengenai pengaruh iklan televisi baik secara simultan maupun parsial terhadap 

keputusan pembelian produk Fruit Tea dan juga untuk mengetahui variable mana 

dalam iklan televise yang berpengaruh dominan terhadap keputusan konsumen 

dalam dalam melakukan pembelian produk Fruit Tea. Dimana pesan iklan televisi

memiliki empat variabel yaitu isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber 

pesan. Subyek dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Strata-1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Gajayana Malang. Dalam penelitian ini pemilihan mahasiswa Strata-1 

Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang sebagai populasi karena dinilai 

cukup potensial sebagai pengguna produk yang bersangkutan dengan penelitian 

ini.. Besarnya potensi inilah yang mendorong para pengiklan produk Fruit Tea 

berusaha untuk meningkatkan promosinya dengan cara meningkatkan kualitas 

pesan iklan yang akan disampaikan kepada masyarakat luas.

Dari penelitian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain 

adalah :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari iklan televisi yang 

terdiri dari isi pesan iklan, struktur pesan iklan, format pesan iklan dan 

sumber pesan iklan terhadap keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Gajayana Malang dalam pembelian produk Fruit Tea.
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2. Terdapat terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari iklan 

televisi yang terdiri dari isi pesan iklan, struktur pesan iklan, format pesan 

iklan dan sumber pesan iklan terhadap keputusan mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Gajayana Malang dalam pembelian produk Fruit 

Tea.

3. Berdasarkan hasil kuesioner dan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa dari 

keempat variabel iklan televisi, variabel isi pesan iklan yang dominan 

pengaruhnya dalam pengambilan keputusan pembelian produk Fruit Tea

pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang.
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5.2. Saran

1. Pada hasil pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa faktor 

sumber pesan merupakan factor yang terkecil pengaruhnya terhadap 

keputusan konsumen dalam melakukan pembelian produk. Oleh 

karena itu, perusahaan juga harus memperkuat karakteristik dari 

sumber pesan itu sendiri. Misalnya dengan menggunakan model iklan 

yang terkenal atau memilih model iklan yang memiliki kredibilitas 

tinggi di kalangan masyarakat sehingga mudah diingat oleh konsumen. 

Model iklan dapat diambil dari kalangan selebritis ataupun para actor 

atau aktris terkenal. Karena apabila suatu iklan menggunakan model 

yang sudah dikenal oleh masyarakat akan mendukung suatu produk 

yang ditawarkan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. 

2. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin menulis skripsi tentang 

pengaruh pesan iklan dalam media televisi, maka disarankan agar 

memilih produk yang paling baru dan juga iklan yang sering 

ditayangkan di televisi. Tujuannya adalah agar nantinya dalam 

melakukan penyebaran kuesioner responden masih ingat akan iklan 

tersebut. Karena apabila mereka tidak begitu mengenal iklan tersebut, 

mereka akan bertanya iklan apa yang dimaksud oleh peneliti. 

3. Periklanan merupakan bahasan yang menarik dan perlu dikaji lebih 

dalam lagi di dunia perkuliahan karena periklanan membuat kita terus 

belajar untuk menjadi kreatif, tidak hanya dalam mengembangkan ide 

namun juga dalam mengamati ide orang lain. Oleh sebab itu 
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diharapkan pihak Fakultas dapat menambah referensi buku bacaan 

khususnya mengenai periklanan.

4. Untuk pihak perusahaan PT Sosro, sebaiknya iklan produk – produk 

mereka slebih sering ditayangkan di televisi. Karena televisi 

merupakan salah satu alat promosi yang efektif dan berbeda dengan 

media iklan lainnya, karena iklan televisi menampilkan gambar dan 

suara secara bersama – sama. Apabila masyarakat mengenal suatu 

produk yang diiklankan maka mereka akan dengan mudah mengingat 

iklan tersebut, kemudian muncul keinginan untuk mencoba produk 

tersebut dan secara tidak langsung akan meningkatkan nilai penjualan 

produk bagi produsen produk. 
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KUESIONER

IDENTITAS PRIBADI RESPONDEN

Petunjuk :  Berilah tanda ( √ ) pada jawaban pertanyaan – pertanyaan 

berikut ini yang sesuai dengan pendapat anda.

1. Nama :   ………………………………………………………………….

Jenis kelamin :   □  Wanita □  Pria

2. Usia :   ………… tahun

3. Status tempat tinggal Saudara saat ini  :

□ Rumah orang tua  □ Rumah saudara

□ Kost atau kontrak  □ Lain – lain ( sebutkan )     

       ………….............

4. Rata – rata uang saku Saudara dalam satu bulan   :

□ Rp 100.000 – Rp 299.000   □ Rp 400.000 – Rp 499.000

□ Rp 300.000 – Rp 399.000   □ ≥ Rp 500.000

5. Rata – rata berapa lama ( jam ) Saudara menonton televisi dalam sehari   :

□ < 1 jam   □ 3 jam

□ 2 jam   □ > 3 jam

6. Bagaimana sikap Saudara saat melihat iklan di televisi   :

□ Tetap melihatnya   □ Mematikan televisi

□ Pindah saluran televisi   □ Lain – lain ( sebutkan ) ………
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DAFTAR PERTANYAAN

Petunjuk  :   Berilah tanda ( √ ) pada jawaban pertanyaan – pertanyaan 

berikut ini yang sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan     5   :   Sangat Setuju ( SS )

4   :   Setuju ( S )

3   :   Netral ( N )

2   :   Tidak Setuju ( TS )

1   :   Sangat Tidak Setuju ( STS )

A. ISI IKLAN ( X1 )

No Uraian Pernyataan SS S N TS STS

1 Isi iklan Fruit Tea di televisi mudah 

untuk diingat

2 Isi iklan Fruit Tea di televisi mudah 

untuk dipahami

3 Isi iklan Fruit Tea di televisi dapat 

menimbulkan rasa senang bagi Saya

4 Isi iklan Fruit Tea di televisi dapat 

menarik perhatian Saya
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B. STRUKTUR IKLAN ( X2 )

No Uraian Pernyataan SS S N TS STS

1 Penyampaian iklan Fruit Tea secara 

berulang di televisi dapat membantu 

Saya untuk mengingat iklan tersebut

2 Iklan Fruit Tea di televisi memiliki 

durasi yang pendek dan tidak terlalu 

bertele – tele

3 Jam tayang iklan Fruit Tea di televisi 

sudah tepat penayangannya

4 Iklan Fruit Tea di televisi telah mampu 

memberikan persepsi yang positif bagi 

Saya
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C. FORMAT IKLAN ( X3 )

No Uraian Pernyataan SS S N TS STS

1 Kombinasi warna yang unik dalam iklan 

Fruit Tea di televisi dapat menarik 

perhatian Saya

2 Jingle yang menarik dalam iklan Fruit 

Tea di televisi memudahkan Saya untuk 

mengingat iklan tersebut

3 Ilustrasi gambar yang ditampilkan dalam 

iklan Fruit Tea di televisi sesuai dengan 

produk yang ditawarkan

4 Pemilihan kata dalam iklan Fruit Tea di 

televisi sudah tepat sehingga Saya 

mudah mengerti
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D. SUMBER IKLAN ( X4 )

No Uraian Pernyataan SS S N TS STS

1 Image model iklan Fruit Tea di televisi 

sudah cukup baik sehingga dapat 

mempengaruhi Saya ketika memilih 

produk Fruit Tea

2 Menurut Saya, penampilan model iklan 

Fruit Tea di televisi telah sesuai dengan 

produk yang ditawarkan

3 Apabila model iklan Fruit Tea yang 

digunakan adalah orang terkenal maka 

akan lebih menarik perhatian Saya dan 

mudah untuk diingat

4 Kredibilitas model iklan Fruit Tea layak 

untuk dipercaya
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E. KEPUTUSAN PEMBELIAN ( Y )

No Uraian Pernyataan SS S N TS STS

1 Setelah melihat iklan Fruit Tea di 

televisi, ada keinginan Saya untuk 

mencoba produk tersebut

2 Setelah melihat iklan Fruit Tea di 

televisi, ada keinginan Saya untuk 

melakukan pembelian ulang produk 

tersebut

3 Pesan iklan Fruit Tea menjadi dasar 

pertimbangan Saya dalam melakukan 

pembelian Fruit Tea

4 Saya membeli produk Fruit Tea sesuai 

dengan apa yang diiklankan
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Frequencies
Frequency Table

X11.Isi iklan mudah diingat

7 7.5 7.5 7.5

26 28.0 28.0 35.5

46 49.5 49.5 84.9

14 15.1 15.1 100.0

93 100.0 100.0

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X12.Isi iklan mudah dipahami

9 9.7 9.7 9.7

30 32.3 32.3 41.9

39 41.9 41.9 83.9

15 16.1 16.1 100.0

93 100.0 100.0

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X13.Isi iklan menimbulkan rasa senang

8 8.6 8.6 8.6

40 43.0 43.0 51.6

28 30.1 30.1 81.7

17 18.3 18.3 100.0

93 100.0 100.0

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X14.Isi iklan menarik perhatian

3 3.2 3.2 3.2

7 7.5 7.5 10.8

39 41.9 41.9 52.7

30 32.3 32.3 84.9

14 15.1 15.1 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X21.Perulangan iklan membantu mengingat iklan

2 2.2 2.2 2.2

5 5.4 5.4 7.5

22 23.7 23.7 31.2

51 54.8 54.8 86.0

13 14.0 14.0 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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X22.Durasi iklan pendek dan tidak bertele-tele

5 5.4 5.4 5.4

32 34.4 34.4 39.8

46 49.5 49.5 89.2

10 10.8 10.8 100.0

93 100.0 100.0

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X23.Jam tayang iklan tepat

2 2.2 2.2 2.2

8 8.6 8.6 10.8

53 57.0 57.0 67.7

23 24.7 24.7 92.5

7 7.5 7.5 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X24.Iklan menimbulkan persepsi positif

1 1.1 1.1 1.1

9 9.7 9.7 10.8

48 51.6 51.6 62.4

28 30.1 30.1 92.5

7 7.5 7.5 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X31.Kombinasi warna unik

1 1.1 1.1 1.1

3 3.2 3.2 4.3

38 40.9 40.9 45.2

39 41.9 41.9 87.1

12 12.9 12.9 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X32.Jingle iklan menarik

3 3.2 3.2 3.2

7 7.5 7.5 10.8

34 36.6 36.6 47.3

34 36.6 36.6 83.9

15 16.1 16.1 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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X33.Iklustrasi gambar sesuai produk

1 1.1 1.1 1.1

12 12.9 12.9 14.0

32 34.4 34.4 48.4

40 43.0 43.0 91.4

8 8.6 8.6 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X34.Pilihan kata tepat

1 1.1 1.1 1.1

6 6.5 6.5 7.5

33 35.5 35.5 43.0

40 43.0 43.0 86.0

13 14.0 14.0 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X41.Image model iklan baik

1 1.1 1.1 1.1

7 7.5 7.5 8.6

46 49.5 49.5 58.1

24 25.8 25.8 83.9

15 16.1 16.1 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X42.Penampilan model iklan sesuai

6 6.5 6.5 6.5

33 35.5 35.5 41.9

43 46.2 46.2 88.2

11 11.8 11.8 100.0

93 100.0 100.0

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X43.Model iklan orang terkenal

10 10.8 10.8 10.8

35 37.6 37.6 48.4

26 28.0 28.0 76.3

22 23.7 23.7 100.0

93 100.0 100.0

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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X44.Kredibilitas model iklan terpercaya

2 2.2 2.2 2.2

6 6.5 6.5 8.6

48 51.6 51.6 60.2

28 30.1 30.1 90.3

9 9.7 9.7 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Y1.Berkeinginan untuk mencoba produk

2 2.2 2.2 2.2

8 8.6 8.6 10.8

30 32.3 32.3 43.0

30 32.3 32.3 75.3

23 24.7 24.7 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Y2.Berkeinginan melakukan pembelian ulang

2 2.2 2.2 2.2

10 10.8 10.8 12.9

39 41.9 41.9 54.8

24 25.8 25.8 80.6

18 19.4 19.4 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Y3.Iklan menjadi pertimbangan membeli

3 3.2 3.2 3.2

8 8.6 8.6 11.8

41 44.1 44.1 55.9

32 34.4 34.4 90.3

9 9.7 9.7 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Y4.Produk sesuai dengan iklan

4 4.3 4.3 4.3

12 12.9 12.9 17.2

45 48.4 48.4 65.6

23 24.7 24.7 90.3

9 9.7 9.7 100.0

93 100.0 100.0

1.STS

2.TS

3.N

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Descriptives
Descriptive Statistics

93 2 5 3.72 .812

93 2 5 3.65 .868

93 2 5 3.58 .889

93 1 5 3.48 .951

93 1 5 3.73 .849

93 2 5 3.66 .744

93 1 5 3.27 .809

93 1 5 3.33 .799

93 1 5 3.62 .793

93 1 5 3.55 .961

93 1 5 3.45 .866

93 1 5 3.62 .846

93 1 5 3.48 .892

93 2 5 3.63 .777

93 2 5 3.65 .963

93 1 5 3.39 .834

93 1 5 3.69 1.011

93 1 5 3.49 .996

93 1 5 3.39 .897

93 1 5 3.23 .946

93

X11.Isi iklan mudah diingat

X12.Isi iklan mudah dipahami

X13.Isi iklan menimbulkan rasa

senang

X14.Isi iklan menarik perhatian

X21.Perulangan iklan
membantu mengingat iklan

X22.Durasi iklan pendek dan

tidak bertele-tele

X23.Jam tayang iklan tepat

X24.Iklan menimbulkan

persepsi positif

X31.Kombinasi warna unik

X32.Jingle iklan menarik

X33.Iklustrasi gambar sesuai

produk

X34.Pilihan kata tepat

X41.Image model iklan baik

X42.Penampilan model iklan

sesuai

X43.Model iklan orang

terkenal

X44.Kredibilitas model iklan

terpercaya

Y1.Berkeinginan untuk

mencoba produk

Y2.Berkeinginan melakukan

pembelian ulang

Y3.Iklan menjadi

pertimbangan membeli

Y4.Produk sesuai dengan iklan

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Reliability
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

  1.     X11               X11.Isi iklan mudah diingat
  2.     X12               X12.Isi iklan mudah dipahami
  3.     X13               X13.Isi iklan menimbulkan rasa senang
  4.     X14               X14.Isi iklan menarik perhatian

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     X11               3.7204          .8125        93.0
  2.     X12               3.6452          .8678        93.0
  3.     X13               3.5806          .8886        93.0
  4.     X14               3.4839          .9511        93.0

                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE       14.4301     5.7478     2.3975          4

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

X11           10.7097         3.8387        .3923           .5437
X12           10.7849         4.1706        .2325           .6532
X13           10.8495         3.3684        .4874           .4678
X14           10.9462         3.2253        .4736           .4755

Reliability Coefficients

N of Cases =     93.0                    N of Items =  4

Alpha =    .6125
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Reliability
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

  1.     X21               X21.Perulangan iklan membantu mengingat
  2.     X22               X22.Durasi iklan pendek dan tidak bertel
  3.     X23               X23.Jam tayang iklan tepat
  4.     X24               X24.Iklan menimbulkan persepsi positif

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     X21               3.7312          .8488        93.0
  2.     X22               3.6559          .7445        93.0
  3.     X23               3.2688          .8095        93.0
  4.     X24               3.3333          .7985        93.0

                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE       13.9892     4.8586     2.2042          4

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

X21           10.2581         3.1066        .3448           .6081
X22           10.3333         2.8333        .5869           .4341
X23           10.7204         3.0514        .4073           .5599
X24           10.6559         3.2934        .3200           .6210

Reliability Coefficients

N of Cases =     93.0                    N of Items =  4

Alpha =    .6287
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Reliability
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

  1.     X31               X31.Kombinasi warna unik
  2.     X32               X32.Jingle iklan menarik
  3.     X33               X33.Iklustrasi gambar sesuai produk
  4.     X34               X34.Pilihan kata tepat

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     X31               3.6237          .7928        93.0
  2.     X32               3.5484          .9614        93.0
  3.     X33               3.4516          .8662        93.0
  4.     X34               3.6237          .8459        93.0

                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE       14.2473     5.6882     2.3850          4

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

X31           10.6237         4.1068        .2965           .6270
X32           10.6989         3.2345        .4423           .5287
X33           10.7957         3.7295        .3611           .5877
X34           10.6237         3.3242        .5344           .4607

Reliability Coefficients

N of Cases =     93.0                    N of Items =  4

Alpha =    .6257
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Reliability
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

  1.     X41               X41.Image model iklan baik
  2.     X42               X42.Penampilan model iklan sesuai
  3.     X43               X43.Model iklan orang terkenal
  4.     X44               X44.Kredibilitas model iklan terpercaya

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     X41               3.4839          .8922        93.0
  2.     X42               3.6344          .7772        93.0
  3.     X43               3.6452          .9628        93.0
  4.     X44               3.3871          .8345        93.0

                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE       14.1505     5.7597     2.3999          4

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

X41           10.6667         3.2246        .5428           .4639
X42           10.5161         4.4046        .2302           .6761
X43           10.5054         3.5136        .3654           .6050
X44           10.7634         3.4000        .5405           .4734

Reliability Coefficients

N of Cases =     93.0                    N of Items =  4

Alpha =    .6334
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Reliability
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

  1.     Y1                Y1.Berkeinginan untuk mencoba produk
  2.     Y2                Y2.Berkeinginan melakukan pembelian ulan
  3.     Y3                Y3.Iklan menjadi pertimbangan membeli
  4.     Y4                Y4.Produk sesuai dengan iklan

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     Y1                3.6882         1.0106        93.0
  2.     Y2                3.4946          .9959        93.0
  3.     Y3                3.3871          .8972        93.0
  4.     Y4                3.2258          .9456        93.0

                                                   N of
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      SCALE       13.7957     7.8382     2.7997          4

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

Y1            10.1075         4.4231        .5632           .5874
Y2            10.3011         4.7127        .4935           .6341
Y3            10.4086         5.2443        .4353           .6685
Y4            10.5699         5.0086        .4573           .6560

Reliability Coefficients

N of Cases =     93.0                    N of Items =  4

Alpha =    .7019
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Correlations
Correlations for Analysis 1

.659**

.000

93

.560**

.000

93

.744**

.000

93

.751**

.000

93

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X11.Isi iklan mudah diingat

X12.Isi iklan mudah dipahami

X13.Isi iklan menimbulkan

rasa senang

X14.Isi iklan menarik

perhatian

Skor Total X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations for Analysis 2

.661**

.000

93

.786**

.000

93

.690**

.000

93

.626**

.000

93

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X21.Perulangan iklan

membantu mengingat iklan

X22.Durasi iklan pendek dan

tidak bertele-tele

X23.Jam tayang iklan tepat

X24.Iklan menimbulkan

persepsi positif

Skor Total X2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations for Analysis 3

.584**

.000

93

.737**

.000

93

.656**

.000

93

.763**

.000

93

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X31.Kombinasi warna unik

X32.Jingle iklan menarik

X33.Iklustrasi gambar

sesuai produk

X34.Pilihan kata tepat

Skor Total X3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations for Analysis 4

.778**

.000

93

.525**

.000

93

.687**

.000

93

.763**

.000

93

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X41.Image model iklan baik

X42.Penampilan model

iklan sesuai

X43.Model iklan orang

terkenal

X44.Kredibilitas model iklan

terpercaya

Skor Total X4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations for Analysis 5

.784**

.000

93

.738**

.000

93

.677**

.000

93

.703**

.000

93

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Y1.Berkeinginan untuk

mencoba produk

Y2.Berkeinginan melakukan

pembelian ulang

Y3.Iklan menjadi

pertimbangan membeli

Y4.Produk sesuai dengan iklan

Skor Total Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Regression
Descriptive Statistics

13.7957 2.79969 93

14.4301 2.39745 93

13.9892 2.20422 93

14.2473 2.38499 93

14.1505 2.39994 93

Y.Keputusan Pembelian

X1.Isi Iklan

X2.Struktur Iklan

X3.Format Iklan

X4.Sumber Iklan

Mean Std. Deviation N

Correlations

1.000 .608 .616 .696 .681

.608 1.000 .287 .384 .429

.616 .287 1.000 .488 .413

.696 .384 .488 1.000 .603

.681 .429 .413 .603 1.000

. .000 .000 .000 .000

.000 . .003 .000 .000

.000 .003 . .000 .000

.000 .000 .000 . .000

.000 .000 .000 .000 .

93 93 93 93 93

93 93 93 93 93

93 93 93 93 93

93 93 93 93 93

93 93 93 93 93

Y.Keputusan
Pembelian

X1.Isi Iklan

X2.Struktur Iklan

X3.Format Iklan

X4.Sumber Iklan

Y.Keputusan
Pembelian

X1.Isi Iklan

X2.Struktur Iklan

X3.Format Iklan

X4.Sumber Iklan

Y.Keputusan

Pembelian

X1.Isi Iklan

X2.Struktur Iklan

X3.Format Iklan

X4.Sumber Iklan

Pearson
Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y.Keputusan

Pembelian

X1.Isi

Iklan

X2.Struktur

Iklan

X3.Format

Iklan

X4.Sumber

Iklan

Variables Entered/Removed b

X4.Sumber

Iklan,
X2.Struktur

Iklan, X1.Isi

Iklan,

X3.Format

Iklan
a

. Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y.Keputusan Pembelianb. 

Model Summary b

.857a .735 .723 1.47364 1.856
Model
1

R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate Durbin-Watson

Predictors: (Constant), X4.Sumber Iklan, X2.Struktur Iklan, X1.Isi Iklan,

X3.Format Iklan

a. 

Dependent Variable: Y.Keputusan Pembelianb. 
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ANOVAb

530.015 4 132.504 61.016 .000a

191.103 88 2.172

721.118 92

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4.Sumber Iklan, X2.Struktur Iklan, X1.Isi Iklan, X3.Format Iklana. 

Dependent Variable: Y.Keputusan Pembelianb. 

Coefficients a

-5.426 1.256 -4.320 .000

.357 .072 .305 4.934 .000

.358 .081 .282 4.400 .000

.332 .086 .283 3.843 .000

.307 .084 .263 3.645 .000

(Constant)

X1.Isi Iklan

X2.Struktur Iklan

X3.Format Iklan

X4.Sumber Iklan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y.Keputusan Pembeliana. 

Coefficients a

.608 .465 .271 .786 1.272

.616 .425 .241 .734 1.362

.696 .379 .211 .556 1.797

.681 .362 .200 .579 1.728

X1.Isi Iklan

X2.Struktur Iklan

X3.Format Iklan

X4.Sumber Iklan

Model
1

Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y.Keputusan Pembeliana. 

Casewise Diagnostics a

-3.264 6.00
Case Number
89

Std. Residual

Y.Keputusan

Pembelian

Dependent Variable: Y.Keputusan Pembeliana. 

Residuals Statistics a

7.7456 19.9503 13.7957 2.40022 93

-4.8101 4.2544 .0000 1.44125 93

-2.521 2.564 .000 1.000 93

-3.264 2.887 .000 .978 93

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Y.Keputusan Pembeliana. 
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Charts

Regression Standardized Residual
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Dependent Variable: Y.Keputusan Pembelian
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NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

93

.0000000

.96855445

.117

.117

-.075

1.128

.157

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Regression
Variables Entered/Removed b

X4.Sumber

Iklan,
X2.Struktur

Iklan, X1.Isi

Iklan,

X3.Format

Iklan
a

. Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Nilai Mutlak Residual (Uji Glejser)b. 

Model Summary

.307a .094 .053 .61598
Model
1

R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X4.Sumber Iklan, X2.Struktur Iklan,

X1.Isi Iklan, X3.Format Iklan

a. 

ANOVAb

3.470 4 .868 2.286 .066a

33.390 88 .379

36.860 92

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4.Sumber Iklan, X2.Struktur Iklan, X1.Isi Iklan, X3.Format Iklana. 

Dependent Variable: Nilai Mutlak Residual (Uji Glejser)b. 

Coefficients a

2.068 .525 3.939 .000

-.028 .030 -.106 -.925 .358

.009 .034 .031 .263 .793

-.059 .036 -.222 -1.636 .106

-.016 .035 -.059 -.441 .660

(Constant)

X1.Isi Iklan

X2.Struktur Iklan

X3.Format Iklan

X4.Sumber Iklan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Nilai Mutlak Residual (Uji Glejser)a. 


