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ABSTRAKSI 

 

Judul Skripsi: Analisis Pengaruh Iklan Pembalut Wanita Laurier di Televisi 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Pada Konsumen 

Produk Pembalut Wanita Laurier di Hypermart Malang Town 

Square). Oleh : Nurul Fitriyah, Pembimbing : Nanang Suryadi, SE, 

M.Si 
 

 

 

 

 

Periklanan merupakan komponen bauran promosi yang terjadi salah satu 

alternative pilihan bagi pemasar untuk mengkomunikasikan produknya. Televisi 

merupakan salah satu media yang digunakan untuk mengiklankan produk-produk 

yang dikeluarkan. Penelitian ini memgkaji pengaruh iklan televise terhadap 

keputusan pembelian produk pembalut wanita Laurier. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pengaruh iklan televise terhadap keputusan pembelian 

dan untuk mengetahui variable iklan televise yang dominan pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian produk pembalut wanita Laurier. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian eksplanatori yang menjelaskan hubungan kausal 

terhadap variable-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis. Variable-

variabel bebas yang diteliti yaitu : isi pesan , format pesan, struktur pesan dan 

sumber pesan, sedangkan yang menjadi variable terikatnya adalah keputusan 

pembelian produk pembalut wanita Laurier. Dari hasil analisa dapat diketahui 

bahwa ke empat variable yakni isi pesan, format pesan, struktur pesan dan sumber 

pesan mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian produk pembaliut 

wanita Laurier. Dan dari hasil analisa pula diketahui bahwa variable isi pesan 

merupakan variable dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian produk 

pembalut wanita Laurier. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

Komunikasi antara perusahaan dan konsumen yang sering disebut dengan 

komunikasi pemasaran mempunyai peranan penting bagi pemasaran. Kotnunikasi 

antar produsen dan konsumen sangat penting, karena dengan adanya komunikasi 

maka masyarakat akan mengetahui keberadaan suatu produk di pasar. Komunikasi 

pemasaran perlu dirancang sedemikian rupa sehingga proses komunikasi dapat 

berjalan secara efektif dengan biaya yang efisien. Beberapa alat promosi yang 

sering digunakan dalam proses. komunikasi pemasaran yaitu perikJanan, promosi 

penjualan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi dan pemasaran langsung.  

Fokus penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh periklanan 

khususnya melalui media televisi terhadap keputusan pembelian. Karena 

periklanan merupakan salah satu alat kegiatan promosi yang mempunyai 

kemampuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Seiring. dengan 

perkembangan media komunikasi yang semakin pesat sekarang ini, tersedia 

berbagai macam altematif media komunikasi yang digunakan oleh pemasar untuk 

mengkomunikasikan pesan kepada konsumen baik melalui media cetak maupun 

elektronik. Munculnya beberapa televisi swasta membawa pengaruh yang sangat 

luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia, karena televisi dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kelompok umur, kelas social, dan gaya 

hidup. Persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis, periklanan dan 



didukung oleh teknologi modem mendorong pemasar untuk meraneang iklan 

seeara lebih kreatif sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Komunikator 

atau pemasar harus dapat meneiptakan iklan dengan daya talik atau tema yang 

dapat menghasilkan respon yang dikehendaki. Ada beberapa earn yang dilakukan 

oleh pemasar untuk menarik konnumen. yaitu dengan membuat iklan lebih kreatif 

antara lain dengan menggunakan musik sebagai background dalam iklan, 

menggunakan kata-kata yang menarik, pesan yang mudah dimengerti akan 

manfaat menggunakan katakata yang menarik, pesan yang mudah dimengerti akan 

manfaat produk dan atribut-atribut produk tersebut, dengan animasi yang bagus 

didukung oleh kecanggihan teknologi, serta penggunaan model dalam iklan dan 

lain-lain akan sangat membantu pemasar niempengaruhi konsumen dalam 

memberi produk yang dipasarkan.  

Perusahaan dalam memasarkan produknya harus membuat produk 

tersebut dapat diketahui, dikenal, dan dijangkau oleh konsumen. Untuk meneapai 

tujuan tersebut perusahaan melakukan interaksi melalui komunikasi pemasaran 

yang disebut dengan bauran pemasaran (promotion mix). Periklanan merupakan 

salah satu komponen bauran promosi yang menjadi salah satu altematif pilihan 

bagi pemasar untuk mengkomunikasikan produknya kepada konsumen sasaran. 

Bagi sebagian perusahaan iklan menjadi suatu pilihan menarik, disamping sebagai 

sumber informasi iklan juga dipandang sebagai media hiburan dan komunikasi 

bagi konsumen. Melalui media iklan suatu produk yang ditawarkan dapat dengan 

mudah ditangkap dan dipahami oleh konsumen. Selain itu iklan mampu 

menjangkau daerah yang tidak dapat dijangkau seeara fisik oleh produsen.  



Melalui jasa biro periklanan perusahaan membuat iklan semenarik 

mungkin, yaitu melalui iklan yang singkat dan mudah diingat. Pembuatan iklan 

dengan format yang baru dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu untuk 

menjaga agar konsumen tidak bosan. Setelah melihat dan memperhatikan iklan 

yang ditayangkanditelevisi diharapkan konsumen dapat menangkap pesan yang 

disampaikan, sehingga dapat mempengaruhi konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian terhadap suatu produk yang diiklankan tersebut.  

Pada penelitian ini, iklan televisi yang dipilih adalah iklan produk 

pembalut manita LAURIER. Berdasarkan data dari majalah SW A edisi 20/xx/30 

September sampai dengan 13 Oktober 2004, pembalut wanita merek LAURIER 

yang memiliki brand value terbesar dibandingkan dengan pembalut wanita merek 

lainnya. Sebagai produk yang sudah dikenal masyarakat, LAURIER tetap 

melakukan periklanan di televisi dengan iklan yang sangat kreatif: Produk 

LAURIER sudah dikenal masyarakat, terbukti dari hasil survey dan pengukuran 

merek per kategori produk yang dilakukan SWA-MARS yang dikatakan lebih 

komprehensif, dimana pada survey tersebut melibatkan tiga parameter yang 

digunakan yaitu : Pertama, Quality Satisfaction Score ( QSS ), untuk tingkat 

keputusan terhadnp kualitas produk / jasa. Kedua, Value Satisfaction Score (VSS), 

untuk mengukur kepuasan terhadap harga berdasarkan kualitas yang diterima oleh 

produk / jasa. Dan ketiga, Perceived Best Score (PBS ), untuk melihat sejauh 

mana produk/ jasa yang disurvey dipersepsi sebagai merek terbaik dibanding 

merek lainnya. Hasilnya dapat dilihat dalatn tabel dibawah ini : 



Tabel1.1. 

Kinerja Merek Per Kategori Produk 

MEREK QSS VSS PHS TSS MS(%) 

Laurier  4,252 3,899 4,188 4,104 44,1 

Kotex  4,039 3,916 3,992 3,980 8,3 

Charm  4,036 3,795 3,963 3,925 11,5 

Softex  3,949 3,824 3,930 3,898 20,2 

Hers Protex  3,922 3,860 3,876 3,885 8,8 

Sumber : ( SW A 20/xx/30 September-I 3 Oktober 2004 )  

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka alasan pemilihan iklan tersebut 

karena LAURIER memiliki brand value terbesar diantara pesaingnya menurut 

survey. Dapat dilihat disini bahwa konsumen memiliki presepsi yang positif 

terhadap merek ini. TSS (Total Satisfaction Score) merupakan kumulasi antara 

QSS, VSS, dan PBS. Pada survey tersebut diketahui bahwa pembalut wanita 

LAURIER mempunyai MS (Market Share) tertinggi diantara pesaingnya. 

Meskipun demikian LAURIER tetap melakukan iklan yang menarik dan berubah- 

ubah di televisi seperti versi olah raga, berbelanja di mall dengan ternan, 

nyamannya tidur malam, bebas bergerak. Melalui iklan tersebut, merek pembalut 

wanita LAURIER telah temama di benak konswnen. Produk pembalut sudah 

menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perempuan khususnya. Karenanya 

kenyamanan merupakan faktor utama yang h~us diperhatikan daIam melilih prod 

uk pembalut wanita yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya, mengingat hal 

ini juga akan berpengaruh pada kesehatan. Sehingga penelitian ini memfokuskan 

pada konsumen pembalut wanita LAURIER di HYPERMART Malang.  

Berdasarkan analisis dan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai pengaruh iklan televisi terhadap keputusan pembelian 



konsumen dengan mengambil judul:  

" Analisis Pengaruh Iklan Pembalut Wanita LAURIER di Televisi 

Terhadap Keputusan Pembelian ( Studi Pada Konsumen Pembalut Wanita 

Laurier di Hypermarl Malang Town Square )".  

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian adalah :  

1. Bagaimana pengaruh variabel-variabcl iklan tclevisi tcrhadap keputusan 

pembelian?  

2. Variabel manakah dalam variabel-variabel iklan televisi yang dominan 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian?  

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

I. Untuk menganalisis pengaruh iklan televisi terhadap keputusan pembelian.  

2. Untuk menganalisis variabel iklari televisi yang dominan pengaruhnya 

tcrhadap keputusan pembelian.  

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN  

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 



perusahaan mengenai pengaruh iklan televisi terhadap keputusan pembelian 

konsumen dalam melakukan pembelian pembalut wanita LAURIER.  

2. Bagi keilmuan  

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya serta sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang 

memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan.  

3. Bagi Penulis  

Melalui penelitian ini penulis akan memperoleh pengetahuan yang lebih bas 

mengenai bidang pemasaran.  



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN  

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan urutan pembahasan 

sehingga antar bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan yaitu sebagai 

berikut:  

 BAB I: PENDAHULUAN  

Dalam bab ini diuraikan tentang judul, latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian  

 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini dijelaskan m~ngenai teori-teori yang berhubungan erat 

dengan penelitian, kerangka berpikir analisis, dan hipotesis.  

 BAB III: METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk 

menganalisa permasalahan.  

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum tempat 

penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian penulis yang 

berkaitan dengan pengaruh iklan produk pembalut wanita LAURIER 

di televisi terhadap keputusan permbelian konsumen.  

 BAB V: PENUTUP  

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan 

dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan pada 

pihak-pihak yang berkepentingan.  



BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan erat 

dengan penelitian, kerangka berpikir penelitian, dan hipotesis.  

 

2.1 PENGERTIAN PEMASARAN  

Pemasaran telah didefinisikan dalam banyak eara. Menurut Kotler 

(2002:9) definisi pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 

didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang 

bemilai dengan pihak lain. Menurut definisi ini bahwa pemasaran dieiptakan oleh 

pembeli dan penjual seeara bersama-sama oleh kedua belah pihak ingin 

menciptakan kepuasan dengan jalan- jalan mengadakan pertukaran. Jadi 

pertukaran merupakan titik pusat kegiatan pemasaran dengan tujuan meneapai 

kepuasan yang maksimal.  

Menurut Payne (1993:27) memberi pengertian pemasaran adalah 

merupakan suatu proses mempersepsikan, memahami, dan menstimulasi dan 

memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilih secara khusus untuk menyalurkan 

swnber-sumber sebuaah organisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan 

demikian, pemasaran merupakan proses penyelaraSan sumber-sumber sebuah 

organisasi tcrhadap kebutuhan pasar. Pemasar membcri perhatian pad a hubungan 

timbal balik yang dinamis dalam prduk-produk dan jasa-jasa perusahaan, 



keinginan dan kebutuhan konsumen, dan kegiatan-kegiatan para pesaing.  

Definisi yang paling luas yang d.~pat menerangkan seeara jelas arti 

pentingnya pemasaran dikemukakan oleh William J.Stanton dalam Basu Swasta 

dan T. Hani Handoko (2000:4) pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk mereneanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.  

Dari definisi diatas dapatIah diterangkan bahwa arti pemasaran adalah 

jauh lebih luas dari pada arti penjuaIan; Pemasaran meneakup usaha perusahaan 

yang dimulai dengan mengidentifisir kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, 

menentukan produk yang hendak di produksi, menentukan harga produk yang 

sesuai, menentukan eara-eara promosi dan penyaluran atau penjualan produk 

tersebut. Jadi kegiatan pemasaran adalah kegiatan-kegiatan yang saling 

berhubungan sebagai suatu sistem.  

Dari ketiga definisi diatas seeara umum dapat di ambil kesimpulan bahwa 

pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial dalam memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen agar tercipta kepuasan melalui proses pertukaran. Jadi 

pemasaran bukan hanya merupakan kegiatan penjualan.  

Sehubungan dengan itu tugas manajer pemasaran adalah memilih dan 

melaksanakan kegiatan pemasaran yang dapat membantu dalam pencapaian 

tujuan perusahaan serta dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. 

Kegiatan pemasaran ini hams dikoordinasikan dan .dikelola dengan cara yang 

baik, maka kenaliiah istilah manajemen pemasaran, adapun definisi manajemen 



pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler (2002:9) adalah proses pereneanaan 

dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, 

barang, dan jasa untuk meneiptakan pertukar~ yang memuaskan tujuan-tujuan 

individu dan organisasi.  

Jadi manajemen pemasaran dirumuskan sebagai suatu proses manajemen 

yang meliputi penganalisaan, pereneanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan 

pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan ini bertujuan menimbulkan 

pertukaran yang diinginkan, baik yang menyangkut barang atau jasa, atau benda-

benda lain yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis, sosial, dan budaya. Proses 

pertukaran dapat ditimbulkan baik oleh penjual, maupun pembeli yang 

mengWltu.ngkan kedua belah pihak. Penentuan prod uk, harga, promosi dan 

tempat Wltuk mencapai rangsanganyang efektif disesuaikan dengan sikap dari 

perilaku konsumen, dan sebaliknya sikap dan perilaku konsumen dipengaruhi 

sedemikian rupa sehigga menjadi sesuai dengan produk-produk perusahaan.  

 

2.2 KONSEP PEMASARAN  

Perusahaan yang sudah mulai mengenal bahwa pemasaran merupakan 

faktor penting Wltuk mencapai sukses usahanya, akan mengetahui adanya eara 

dan falsafah yang terlibat di dalamnya. earn dan falsafah baru ini disebut konsep 

pemasaran (marketing concept). Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran 

bertujuan memberikan kepuasan pada konsumen (consumer oriented).  

Definisi konsep pemasaran menurut Philip KotJer (2002:22) adalah 

konsep pemasaran menyatakan suatu kWlci untuk meraih tujuan organisasi adalah 



menjad~ lebih efektif daripada para pesaing dalam memadukan kegiatan 

pemasaran gWla menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar 

sasaran. Konsep pemasaran bersandar pada empat pilar, yaitu : pasar sasaran, 

kebutuhan- pelanggan, pemasaran terpadu, dan protitabilitas. Konsep pemasaran 

menganut pandMgan dari luar ke dalam. Ia memulai dengan pasar yamg 

didetinisikan dengan baik, memusatkan perhatian pada kebutuhan pelanggan, 

memadukan semua kegiatan yang akan mempengaruhi pelanggan dan 

menghasilkan laba melalui pemuasan pelanggan.  

Menurut Swasta dan Ha:ndoko (2000:6) Konsep pemasaran adalah sebuah 

falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan.  

Tiga unsur pokok konsep pemasaran adalah:  

1. Orientasi pada konsumen.  

Perusahaan yang benar-benar ingin memperhatikan konsumen harus :  

a. Menentukan kebutuhan pokok (basic needs) dari pembeli yang akan 

dilayani dan dipenuhi.  

b. Menentukan kelompok pembeli yang dijadikan sasaran penjualan.  

c. Menentukan produk dan program pemasarannya.  

d. Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk mengukur,menilai, dan 

menafsirkan keinginan, sikap, serta perilaku mereka.  

e. Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah 

menitik beratkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah, atau 

model yang menarik.  



2. Penyusunan kegiatan pemasaran secara integral (integrated marketing).  

Pengintegrasian kegiatan pemasaran berarti bahwa setiap orang dan setiap 

bagian dalam perusahaan turut berkecimpung dalam usaha yang terkoordinir 

untuk memberikan kepuasan konsumen, sehingga tujuan perusahaan dapat 

terealisir.  

3. Kepuasan konsumen (consumer satisfaction).  

Faktor yang akan menentukan apakah perusahaan dalam jangka panjang 

mendapat laba, ialah banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang dapat 

dipenuhi. Ini tidaklah berarti bahwa perusahaan harus berusaha 

memaksimisasikan kepuasan konsumen, tetapi perusahaan harus 

mendapatkan laba dengan memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Perkembangan inasyarakat dan teknologi telah menyebabkan 

perkembangan konsep pemasaran. Dengan konsep pemasaran baru ini atau 

disebut "konsep pemasaran masyarakat" (sodental marketing concept), 

perusahaan berusaha memberikan kamakrnuran kepada konsumen dan masyarakat 

untuk jangka panjang.  

 

2.3 BAURANPEMASARAN  

Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel yang dipakai oleh 

perusahaan sebagai S'lI'ana untuk mempengaruhi permintaan konsumen atas 

produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.  

Menurut Swasta (2001 :74) yang menyatakan Bauran pemasaran adalah 

variabel·varibel yang dipakai oleh perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi 



atau melayani kebutuhan dan keinginan konsumen. Variabel-variabel yang 

terdapat didalamnya adalah prod uk, harga, distrib~si dan promosi. Sedangkan 

menurut Kotler· (2000: 18) Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus meneapai tujuan 

pemasarannya di pasar sasaran.  

 

2.4 KOMUNlKASI PEMASARAN  

Pemasaran modern saat ini memerlukan lebih dari sekedar 

mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga yang menarik, dan 

membuatnya mudah di dapat oleh pelanggan sasaran. Perusahaan juga hams 

berkomunikasi dengan pelanggan yang ada sekarang dan pelanggan potensial. 

Dengan komunikasi ini seseorang, lembaga atau masyarakat dapat saling 

mengadakan interaksi.  

Menurut Kotler (1997:205) terdapat lima eara komunikasi utama yaitu:  

1. Periklanan  

Seinua bentuk penyajian non persona~ dan personal ide, barang atau jasa yang 

dibayar oleh suatu sponsor tertentu.  

2.Promosi penjualan  

Berbagai insentif jangka pendck untuk mendorong keinginan meneoba atau 

membeli suatu produk atau jasa.  

3.Hubungan masyarakat dan publisitas  

Berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra 

perusahaan atau produk individualnya.  



4. Penjualan secara pribadi  

lnteraksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan 

presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan  

5.Pemasaranlangsung  

Penggunaan surat, telepon, faksimil, e-mail, dan alat penghubung non personal 

lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan 

langsung dari pelanggan tcrtentu dan calon pelanggan.  

Swasta (1984:234) mendefinisikan komunikasi pemasaran sebagai 

kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, dan merupakan 

kegiatan yang membantu dalam penganlbilan keputusan di bidang pemasaran 

serta mengarahkan pertukaran agar lebihmemuaskan dengan cara menyadarkan 

semua pihakuntuk berbuat lebih baik.  

Gambar2.1  

Elemen Komunikasi  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler dan Amstrong (1997: 78)  

 

Model ini menekankan faktor- faktor penting dalam komunikasi efektif. 

Pengirim harus tahu pendengar apa yang ingin dicapai dan tanggapan apa yang 

Pengirim 

Respons Umpan Balik 

Kebisingan 

Penerimaan Pengartian Pesan Penyandian  



diinginkan. Mereka harus membuat kode pesan meraka dalam suatu cara yang 

mempertimbangkan bagaimana pendengar sasaran biasanya menguraikan kode 

pesan. Mereka juga harus mengirirnkan pesan tersebut melalui suatu media yang 

efisien, yang mencapai pendengar sasaran dan membangun saluran umpan balik 

untuk memantau tanggapan penerima atas pesan itu.  

Agar komunikasi dapat dilaksanakan secara efektif menurut Kotler dan 

Amstrong (1997:78) terdapat beberapa elemen yang mendasari komunikasi efektif 

yaitu:  

1.  Pengirim (sender): Pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain.  

2. Penyandian (encoding): Proses menuangkan pikiran menjadi bentuk simbolik.  

3. Pes an (message): Perangkat simbol yang dikirimkan oleh pengiriin.  

4. Media (media): Saluran komunikasi yang menjadi pengantar pesan agar dapat 

bergerak dari pengirim kepada penerima.  

5. Pengartian (decoding): Proses yang dilakukan penerima untuk memberi arti 

dari simbol-simbol yang disandikan oleh pengirim.  

6. Penerima (receiver): Pihak yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pihak 

lain.  

7. Respon (response): Reaksi dari penerima setelah menerima pesan.  

8. Umpan balik (feedback): Bagian dari respon penerima yang dikomunikasikan 

balik kepada pengirim.  

9. Kebisingan (noise): Penyimpangan yang tidak direalisasikan selama proses 

komunikas, yang melibatkan penerima memperoleh pesan berbeda dari yang 

dikirimkan oleh pengirim.  



2.5. PROMOSI  

2.5.1. Pengertian Promosi  

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya dart tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka maka 

mereka tidak akan pernah membelinya.  

Menurut Stanton dalam Swasta (1997:349) promosi merupakan Kombinasi 

strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan 

alat promosi yang lain, yang semUanya direneanakan untuk meneapai tujuan 

program pemasaran. Pengertiau promosi menurut Me earthy-Perreault (1995:64) 

Promosi adalah komunikasi informasi antar penjual dan ealon pembeli atau pihak-

pihak lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan perilaku".  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan 

komunikasi inforrnasi yang terdiri dari periklanan, personal selling, dan alat 

promosi yang lain untuk mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen agar 

memiliki motivasi untuk mengetahui lebih banyaJc produk atau jasa yang 

dihasilkan perusahaan.  

 

2.5.2. Tujuan Promosi  

Menurut  Tjiptono (1997:221) tujuan dari promosi adalah 

menginfonnasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan 

sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Secara rinci ketiga tujuan 

promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :  



1. Menginformasikan (informing), dapat berupa :  

a. Menginfonnasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk bam.  

b. Memperkenalkan cara pemakaian yang bam dari suatu produk.  

c. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar.  

d. Menjelaskan cara kerja suatu produk.  

e. Menginfonnasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan.  

f. Meluruskan kesan yang keliru.  

g. Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli.  

h. h. Membangun citra perusahaan.  

2. Membujuk pelanggan sasaraI'l (persuading) untuk  

a. Membentuk pilihan merek.  

b. Mengalihkan pilihan ke merek tertentu.  

c. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk.  

d. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga.  

e. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga salesman).  

3. Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas,  

a. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam 

waktu dekat.  

b. Mengngatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan.  

c. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan.  

d. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan.  



Sementara itu Rossiter dan Percy (dalam Prayitno, 1993) 

mengklasifikasikan tujuan promosi sebagai efek dari komunikasi sebagai berikut :  

1. Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan (category need).  

2. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu prod uk kepada 

konsumen (brand awareness).  

3. Mendorong pemilih terhadap suatu produk (brand attitudes).  

4. Membujuk pelanggail untuk membeli suatu prod uk (brand puchase 

intention).  

5. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain (puchase facilitation).  

Menanamkan citra produk dan perusahaan (positioning).  

 

2.6. PERIKLANAN  

2.6.1. Definisi IkIan  

Kata iklan (advertising) berasal dari bahasa Yunani, yang artinya kurang 

lebih "menggiring orang pada gagasan". Secara umum, iklan berwujud penyajian 

informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang 

dijalankan dengan kompensasi biaya tertentu. Dengan demikian iklan merupakan  

suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk inembujuk atau menggiring orang 

untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan.  

Periklanan merupakan salah satu dari alat yang paling umum digunakan 

perusahaan untuk mengarahkan komunikasi pers'uasif pada pembeli sasaran dan 

masyarakat. Menurut Kotler dan Amstrong (1998: 111) mendefinisikan periklanan 

adalah segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa 

oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Iklan adalah bagian 



dari bauran promosi (promotion mix) dan bauran promosi adalah bagian dari 

bauran pemasaran (marketing mix).  

Menurut Kasali (1992:9) secara sederhana iklan didefinisikan sebagai 

pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat 

suatu media. Sedangkan Institut praktisi periklanan Inggris dalam Jefkins (1996:5) 

mendefinisikan istilah tersebut bahwa periklanan merupakan pesan-pesan 

penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang 

paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-

murahnya.  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa periklanan merupakan suatu 

pesan penjualan yang paling persuasif untuk memperkenalkan suatu produk baik 

barang maupun jasa kepada khalayak lewat suatu media dan memerlukan biaya 

tertentu.  

 

2.6.2. Tujuan Iklan  

a. Tujuan iklan dari sudut pandang perusahaan  

Berbagai perusahaan menjalaukan aktivitas periklanan dengan tujuan yang 

berbeda-beda dan berkaitan dengan perusahaan itu sendiri, serta struktur 

persaingan di pasarr. Secara umum, tujuan periklanan mengacu pada keputusan 

perusahaan tentang penetapan pasar sasaran, penentuari posisi pasar, dan 

marketing mix. Menurut Kotler dalam Durianto (2003:3), tujuan periklanan yang 

berkaitan dengan sasarannya dapat digolongkan sebagai berikut :  

1. Iklan untuk rnemberi inforrnasi (informative) kepada khalayak tentang seluk 

beluk suatu produk. Biasanya, iklan dengan cara ini dilakukan secara besar-



besaran pada tahap awal peluncuran suatu jenis produk dengan tujuan 

mernbentuk perrnintaan awal.  

2. Iklan untuk membujuk (persuasive), dilakukan dalam tahap kompetitif.  

Tujuannya adalah membentuk perrnintaan selektif merek tertentu. Pada 

umurnnya iklan yang bersifat persuasif ini digunakan untuk merek yang 

siklus kehidupannya pada tahap pertumbuhan (growth stage).  

3. Iklan umtuk rnengingatkan (reminding), yaitu untuk menyegarkan inforrnasi 

yang pemah diterirna masyarakat. Iklan jenis ini sangat penting bagi produk 

yang sudah rnapan. Bentuk iklan jenis ini adalah iklan penguat (reinforcement 

advertising) yanK bertujuan meyakinkan pembeli sekarang bahwa nereka 

telah melakukan pilihan yang benar. Umumnya, iklan jenis ini digunakan 

pada fase kedewasaan (maturity) suatu merek.  

b. Peran iklan dari kacamata konsumen  

Dari sisi konsumen, iklan dipandang sebagai suatu media penyedia 

inforrnasi tentang kemampuan, harga, fungsi produk, maupun atribut tainnya yang 

berkaitan dengan suatu produk. Konsumen sering kali dihadapkan pada kurangnya 

inforrnasi yang berkaitan dengan harga maupun kualitas produk yang dibutuhkan.  

Dari sudut pandang konsumen, iklan dapat mengurangi search cost, harga 

rata-rata di pasar dan disperse harga dipasar. Dari sudut pandang ini, iklan dapat 

berdampak pada penurunan harga. Jika iklan tidak menyebabkan penurunan 

harga, akan tetap ada keuntungan yang diperoleh konsumen. Tanpa ada iklan, 

konsumen harus mengeluarkan search cost untuk mengetahui keberadaan maupun 

karakteristik suatu produk. 



2.6.3 Iklan Lini-Atas (above the line) dan Iklan Lini-Bawah (below the line) 

Pada awalnya, iklan above the line jauh lebih dominan. Iklan jenis ini, 

dikuasai oleh lima media yang berhak mengatur pengakuan dan pembayaran 

komisi kepada biro-biro iklan; yakni pers (Koran dan majalah), radio, televise, 

lembaga jasa iklan luar-ruang (out door) dan sinema atau bioskop. Diluar itu 

adalah media-media yang tidak member komisi dan pembayaran sepenuhnya 

berdasarkan biaya-biaya operasi plus sekian persen keuntungan, yakni mulai dari 

directmail, pameran-pameran, perangkat-perangkat peragaan (display) di tempat-

tempat penjualan langsung (point of sale) serta selebaran umum. 

Iklan lini bawah, yakni antara lain: promosi penjualan, sponsor, 

directmail, dan pameran-pameran. Kesalahan seringkali terjadi bahkan dikalangan 

pers bisnis sekalipun dengan mengkategorikan hubungan masyarakat (public 

relation) kedalam kelompok below the line. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa 

humas bukan merupakan salah satu bentuk iklan. Dalam perusahaan bidang 

humas mempunyai anggaran sendiri dan biasanya dijalankan oleh orang-orang 

terpisah. 

 

2.7. MEMILIH MEDIA PERIKLANAN  

Perencanaan media harns mengetahui kapasitas jenis-jenis media utama 

dalam menyampaikan jangkauan, frekuensi, dan pengaruh.  

Menurut Kotler (1997:248) perencanaan media membuat pilihan dari 

berbagai kategori media ini dengan pertimbangan beberapa variabel yang paling 

penting adalah :  



1. Kebiasaan media audiens sasaran, misalnya radio dan televisi yang paling 

efektifuntuk menjangkau remaja.  

2. Produk, berbagai jenis media memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 

hal demonstrasi, visualisasi, penjelasan, keyakinan dan warna.  

3. Pesan  

4. Biaya, iklan televisi sangat mahal, sedang iklan surat kabar lebih murah. 

Yang penting adalah biaya tiap seribu paparan bukannya biaya total.  

Efektivitas iklan bergantung pada banyak faktor. Salah satunya adalah 

perencanaan media. Media yang digunaka..."l antara lain meliputi radio, surat 

kabar, televisi, dan internet. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.  

2.7.1. Media Televisi  

Menurut Kotler (1998:248) Peter Collet psikolog Inggris dari Oxford, 

telah melakukan penelitian tentang bagaimana orang menyaksikan televisi. Collet 

menyimpulkan bahwa selama menyaksikan televisi orang melakukan apa saja 

sambi! tetap menonton televisi. Studi ini menemukan hahwa sebagian besar hanya 

menyerap 10% dari keseluruhan iklan yang disarkan dan hanya sebagian keci! 

yang menyerap 90% dari keseluruhan siaran komersial yang ditayangkan televisi. 

Hal ini bisa terjadi karena (Kasali, 1992: 117) :  

1. Sifat iklan itu sendiri yang meneenninkan siCat produk itu sendiri.  

2. Sifat khalayak pemirsa itu sendiri. Sebagian khalayak sama sekali tidak mau 

disuguhi iklan, sedangkan sebagian lagi memang commercial  

consumer.  

3. Perhatian pemirsa aeap kali sangat ditentukan oleh kehadiran orang lain 



didalam ruang tempat menonton. Semakin banyak rang yang berada di situ, 

semakin keeiI perhatian orang terhadap iklan.  

4. Pemuatan iklan. Jika iklan disela diantara adegan-adegan yang menarik dari 

suatu program yang banyak disukai orang, makin ban yak waktu yang 

dihabiskan oleh pemirsa untuk melihat ikaln tersebut.  

5. Positioning iklan tersebut di dalam keseluruhan program siaran televisi, saat-

saat penyiaran, dan aeara yang d!sela.  

2.7.2 Bentuk Iklan Televisi  

Menurut Kasali (1992:120) bentuk iklan televisi terdiri dari:  

1. Pensponsoran  

Banyak sekali aeara televise yang penayangannya dan pembuatannya 

dilakukan atas biaya sponsor atau pengiklan.  

2. Partisipasi  

Dalam hentuk iklan, ini dapat disisipkan antara satu atau beberapa eara. 

Pengiklan dapat memberi waktu yang tersedia, baik aeara yang tetap maupun 

tidak tetap. Penderkatan ini lebih' tleksibel dalan arti dapat memilih 

jangkauan pasar, khalayak sasarafi, jadwal dan anggaran.  

3. Spot Announcement  

Bentuk iklan ini mengacu p~.da pengertian bahwa announcent iklan terse but 

ditempatkan pada penggantian acara.  

4. Public Service Announcement  

Bentuk iklan layanan masyarakat yang ditempatkan ditengahOtengah suatu 

acara. Bentuk iklan ini biasanya dimuat atas permintaan pemerintah atau 



LSM (Lembaga Swadana Masyarakat) untuk menggalang solidaritas 

masyarakat atas suatu masaIah misalnya masalah keterlibatan la1u lintas, 

kebersihan sungai dan lain sebagainya.  

2.7.3 Kekuatan Dan Kelemahan Televisi  

Menurut Kasali (1992:1I8) menjelaskan kekuatan dan kelemahan media 

televisi yaitu :  

Kekuatan:  

1. Efisiensi biaya. Banyak pengiklan memandng televisi sebagai media yang 

paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan komersialnya. Salah satu 

keunggulannya adaIah kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang 

sangat luas.  

2. Dampak yang kuat. Keunggulan lainnya adalah kemempuannya 

menimbulkan dampak yang kuat terhadap konsumen, dengan tekanan pada 

sekaligu dua indera yaitu pendengaran dan penglihatan.  

3. Pengaruh yang kuat. Televisi mempunyai kemampuan yang kuat untuk 

mempengaruhi persepsi khalayak sasaran.  

Kelemahan:  

I. Biaya yang besar. Kelemahan yang paling serius dalam beriklan di televisi 

adalah biaya absolut yang sangat ekstrem untuk memproduksi dan 

menyiarkan siaran komersial.  

2. Khalayak yang tidak selektif. Sekalipun berbagai teknologi telah 

diperkenalkan untuk menjangkau sasaran yang selektif, televisi tetap sebuah 

media yang tidak elektif, segmentasinya tidak setajam surat kabar atau 



majalah.  

3. Kesulitan teknis. Media ini juga tidak luwes daJam pengaturan teknis. Iklan-

iklan yang telah dibuat tidak dapat diubah begitu saja jadwalnya, apalagi 

menjelang jam-jam penyiarannya.  

Menurut Jetkins (1996: 11 0) beberapa kelebihan iklan televisi yang 

berlaku secara umum yaitu :  

1. Kesan realistik, karena sifatnya yang visual, dan merupakan kombinasi warna-

warna, suara dan gerakM, maka iklan-ikJan di teJevisi nampak begitu hidup 

dan nyata.  

2. Masyarakat lebih tanggap, Karena iklan di televisi disiarkan dirumah-rumah 

dalam suasana yang serba santai atau rekreatif, maka masyarakat Jebih siap 

memberikan perhatian.  

3. Repetisi atau pengulangan, iklan televisi bisa ditayangkan hingga beberapa 

kali dalam sehari sampai dipandang cukup bermanfaat yang memungkinkan 

sejumlah masyarakat untuk menyaksikannya, dan dalam frekuensi yang 

cukup sehingga pengaruh iklan itu bangkit.  

4. Adanya pemilahan area siaran (Zoning) dan jaringan kerja (Networking) yang 

mengefektifkan penjangkauan masyarakat.  

5. Ideal dari para pedagang eceran, iklan televisi dapat menjangkau kalangan 

pedagang eccran sebaik ia menjangkau konsumen.  

6. Terkait erat dengan media lain, tayangan dari iklan televisi mungkin saja 

terlupakan begitu cepat, tetapi kelemahan ini bisa diatasi dengan 

memadukannya dengan wahana iklan lain.  



2.7.4 Kelemahan-kelemahan Iklan Televisi  

Kelemahan-kelemahan iklan televisi Kotler (1997: 113) itu antara lain 

adalah sebagai berikut:  

1. Televisi cendenmg menjangkau pemirsa secara massal, sehingga pemilahan 

(untuk kepentingan pembidikan pangsa pasar tertentu) sering sulit dilakukan.  

2. Jika yang diperlukan calon pembeli adalah data-data lengkap mengenai suatu 

produk atau perusahaan pembuatnyn maka iklan televisi tidak akan bisa 

menandingi media pers.  

3. Hal-hal kecillainnya bisa dan biasa dikerjakan banyak orang sambil nonton 

televisi sama seperti mereka mendengarkan siaran radio.  

4. Karena pemirsanya yang sulit dipilah-pilah itu maka iklan televisi justru 

terbilang mahaI.  

5. Kareila pembuatan iklan televisi butuh waktu yang cukup lama maka ia tidak 

cocok untuk iklan khusus atau bahkan yang bersifat darurat yang harns 

sesegera mungkin disiarkan.  

6. Oi negara-negara yang memiliki cukup banyak stasi un televisi, atau yang 

jumlah total pemirsanya yang relatif sedikit, biaya siaran mungkin cukup 

rendah, sehingga memungkinkan ditayangkannya ikJan yang banyak atau 

berulang-ulang. Iklan-iklan seperti ini justru mudah membosankan pemirsa.  

7. Menggunakan penyaji atau model yang sarna sebagaimana pengiklan yang 

lain, selain membosankan hal ini juga bisa membingungkan.  



2.8. MERANCANG PESAN  

Pada dasarnya, keseluruhan strategi pemasaran haruslah menentukan apa 

pesan yang harus disarnpaikan. Sebagai pedoman untuk merencanakan pesan 

(message), kita dapat menggunakan konsep AIDA: menarik perhatian (Attention), 

mempertahankan minat (Interest), membangkitkan keinginan (Desire) dan 

mendorong tindakan (Action).  

Menurut Kotler (1997:212) memformulasikan pesan meinerJukan 

pemecahan atas empat masalah yaitu : apa yang akan dikatakan (isi pesan), 

bagaimana mengatakannya secara logis (struktur pesan), bagaiinana 

mengatakannya secara simbolis (fonnat pesan), dan siapa yang seharusnya 

mengatakan (sumber pesan).  

a. Isi pesan (message content)  

Mengacu pada strategi yang digunakan untuk mengkomunikasikan 

gagasan ke pemirsa. Langkah pertama yang logis dalain menciptakan pesan 

adalah memutuskan isinya. Yaitu pengirim pesan harus memilih isyarat apa yang 

dipergunakan untuk mengkomunikasikan arti.  

Dalarn menentukan isi pesan yang terbaik, manajeman mencari daya tarik, 

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

manfaat, . motivasi, identifikasi, atau alasan mengapa audiens harus mengingat 

produk itu. Ada tiga jenis daya tarik yaitu Daya tarik rasional membangkitkan 

kepentingan diri audiens. Daya tarik rasional menunjukkan bahwa produk tersebut 

menghasilkan manfaat yang dikatakan. Daya tarik emosional mencoba 

membangkitkan emosi positif dan negatifyang akan memotivasi pembelian. Daya 



tarik moral diarahkan pada perasaan audiens' tentang apa yang benar dan tepat.  

b. Struktur pesan  

Stuktur pesan mengacu pada bagaimana isi pesan disusun. Penelitian 

Hovland di Universitas Yale (Kotler,1997:214), menyoroti isi pesan dan 

hubungannya dengan penarikan kesimpulan, argument sepihak (one-sided 

argument) versus argument dua pihak (two-sided argument), serta urutan 

penyajian argumen.  

c. Format pesan  

Komunikator harus mengembankan suatu format yang kuat untuk 

pesannya. Dalam iklan tercetak, komunikator harus memutuskan judul, kata-kata, 

ilustrasi, dan warna. Jika pesan disampaikan melalui radio, maka komunikator 

harus teliti memilih kata, kualitas suara (kecepatan suara, irama, pola titinada, 

artikulasi), dan vokalisasi (jeda, tarikan nafas, hembusan nafas). Jika pesan 

disampaikan melalui televisi atau langsung secara pribadi, maka semua unsur tadi 

ditambah bahasa tubuh (isyarat non verbal) harus direncanakan. Penyajian harus 

memperhatikan ekspresi wajah, gerak, isyarat, pakaian, postur, dan gaya rambut. 

Jika pesan disampaikan melalui produk atau kemasannya, maka komunikator 

harus memperhatikan warna, tekstur, aroma, ukuran,dan bentuk. Menurut Saladin 

(t 996:77) bahwa format pesan berisikan pokok-pokok berita, kalimat-kalimat, 

ilustrasi dan wama. Jadi dalam format pesan, penyampaiannya secara simbolik 

yaitu melalui pilihan kata, kualitas suara, ilustrasi gambar, warna dan lain-lain".  

d. Sumber pesan  

Sumber pesan adalah individu atau karakter yang menyampaikan pesan. 



Prinsip karakteristik swnber pesan (source characteristik), atau fitur sumber yang  

berdampak pada efektivitas penyampaian pesan adalah :  

1. Kredibilitas. Istilah kredibilitas sumber pesan (source credibility) mengacu 

pada sejauh mana sumber di pandang memiliki keahlian (source expertice) 

yaitu mengacu pada tingkat pengetahuan yangdimiliki sumber terhadap subyek 

dimana ia berkomunikasi dapat memberikan informasi yang tidak memihak 

dan jujur.  

2. Daya tarik fisik, seseorang yang menonton televisi atau melihat majalah untuk 

merealisasikan pentingnya daya tarik sumber (source physical attractiveness).  

3. Sumber yang menyenangkan (source likability) mengacu pOOa perasaan positif 

dan negatifyang dimilild konsumen terhadap informasi.  

4. Sumber yang penuh arti, sumber- sumber yang penuh arti dan dengan 

menghubungkannya dengan merek, p~ra pengiklan dapat tilentransfer arti itu 

ke produk mereka.  

Pesan yang disampaikan oleh sumber yang men~rik atau terkenal akan 

lebih menarik perhatian dan mudah diingat. Faktor-faktor yang paling sering 

diidentifikasi adalah keahlian (expertise) OOalah pengetahuan khusus yang 

dimiliki oleh oleh komunikator untuk menukung pesan yang disarnpaikan, 

kelayakan untuk dipercaya (trustworthiness) berkaitan dengan anggapan atas 

tingkat objektivitas dan kejujuran sumber pesan, dan kemampuan untuk disukai 

(likability) menunjukkan daya tarik sumber bagi pelanggan.  



2.9. PERILAKU KONSUMEN  

Keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tergantung pada 

kemampuan manajer untuk menarik konsumen. Untuk dapat melakukan hal ini, 

manajer harus memiliki suatu pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dimana, 

apa dan kapan konsumen akan melakukan pembelian. Dengan analisa perilaku 

konsumen, manajer akan mempunyai pandangan yang lebih luas dan akan 

mengetahui kesempatan baruu yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan 

konsumen.  

2.9.1. Definisi Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen (consumer behavior) menurut Mowen dan Minor 

(2001 :6) didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) dan 

proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, 

jasa, pengalaman, serta ide-ide. Definisi yang sederhana ini mengandung sejumlah 

konsep penting. Pertama, perhatikan kata-kata dalam definisi tersebut, yaitu 

"pertukaran". Seorang konsumen tidak dapat mengelak dari proses pertukaran 

(exchange process), di mana segal a sumber daya di transfer di antara kedua belah 

pihak. Sumber daya lainnya-seperti peras':lan, infoTmasi, dan status-mungkin 

juga dipertukarkan di antara kedua betah pihak.  

Sikap dan perilaku konsumen akan mempunyai peran yang cukup besar 

dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat. Engel, Miniard, dan Paul  

(1999:3) memberikan pengertian dari perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-

barang dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada 



persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.  

Tanggapan konsumen adalah ujian terakhir apakah strategi pemasaran 

menemui sukses- atau tidak. Jadi pengetahuan tentang konsumen berhubungan 

dengan segi rencana pemasaran yang sukses. Data mengenai konsumen membantu 

pemasar untuk mengidentifikasikan pasar dan mengidentifikasikan ancaman serta 

kesempatan di pasar yang alqm berdampak pada kesediaan konsumen untuk 

menerima produk.  

Menurut Swasta dan Handoko (2000: 1 0) perilaku konsumen (consumer 

behavior) dapat didefinisikan sebagai kegiatan·kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa-jasa, termasuk di dalamnya pro~es pengambHan keputusan pada persiapan 

dan penentuan~~.gin~-kegiatan te(sebut. Ada dua elamen penting dari arti 

perilaku konsumen itu :  

1. Proses pengambilan keputusan, dan.  

2. Kegiatan fisik.,.. yang semua ineliba;tkan individu dalam menilai, 

mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis.  

Dari definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku 

konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau 

organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusari dalam 

mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa-jasa ekonomis yang dapat 

dipengaruhi lingkungan. 

2.9.2 Model Perilaku Konsumen  

Menganalisa atau mempelajari perilaku konsumen adalah sesuatu yang 



sangat komplek, terutama karena banyaknya variabel yang mempengaruhinya. 

Oleh karena itu dikembangkan model perilaku konsumen sebagai usaha untuk 

mempermudahnya. Model ini dijelaskan dalarn bagan berikut ini :  

Gambar2.2 
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Titik tolak model perilaku konsumen menurut Philip Kotler adalah 

rangsangan. Pada bagan terlihat bahwa perangsang penjualan yang berupa 

marketing mix bersarna-sama dengan perangsang lainnya yang berada diluar diri 

konsumen masuk ke dalam kesadaran konsumen, kemudian berdasar karakteristik 

yang mereka miliki dan proses keputusan konsumen dapat menghasilkan jawaban 

berupa keputusan konsumen  

2.9.3 Keputusan Pembelian  

Kotler (1997: 174) menyatakan bahwa keputusan pembelian merupakan 

pilihan seseorang terhadap produk atau jasa sebagai hasil dari hubungan yang 

saling mempengaruhi antara faktor kebudayaail, sosial, pribadi dan psikologis. 

Perilaku pilihan terhadap produk atau jasa tersebut dilakukan oleh konsumen 

sebagai penyelesaian masalah yang dikarenakan timbulnya kebutuhan.  



1. Peranan Konsumen Dalam Keputusan Pembelian  

Suatu proses keputusan pembelian bukan sekedar mengetahui berbagai faktor 

yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam 

pembelian dan membeli. Kotler (1997:168) membedakan lima peran yang 

dimainkan dalam suatu keputusan pembelian:  

a. Pencetus  

Pencetus adalah seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan 

untuk membeli produk atau jasa.  

b. Pemberi Pengaruh  

Pemberi pengaruh adalah ses.eorang dengan pandangan atau saran yang 

mempengaruhi keputusan.  

c. Pengambil Keputusan  

Pengambil keputusan adalah seseorang yang memutuskan setiap 

komponen dari suatu keputusan pcmbelian, apakah membeli, tidak 

membeli, bagaimana metnbeli dan ditnana akan membeli.  

d. Pembeli  

Pembeli adalah orang yang melakukan pembelian sesungguhnya.  

e .. Pemakai  

Pemakai adalah orang yang mengkbnsumsi atau menggunakan produk 

atau jasa yang bersangkutan.  

2. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian.  

Salah satu pendekatan dalam usaha mempelajari perilaku konsumen adalah 

proses pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini titik beratnya pada 



pandangan bahwa untuk mencapai keputusan pembelian, konsumen melalui 

tahapan -tahapan tertentu. Kotler (1997: 170) mengatakan bahwa pendekatan 

proses keputusan pembelian melalui lima tahap penting sebagaimana ditunjukkan 

pada gambar2.3:  
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harga dan kualitas barang. Sedangkan yang pasif dilakukan melalui iklan. 

Sumber informasi dapat bersifat internal dan eksternal. 

c. Evaluasi Alternatif (Alternatif Evalution) 

Pada tahap ini konsumen mengadakan pengamatan-pengamatan alternative. 

Beberapa konsep dasar yang dapat membantu konsumen memperjelas proses 

penilaian konsumen yang berkaitan: 

• Konsumen akan membnadingkan sifat-sifat produk yang berkembang 

dengan perbedaan derajat kegunaan produk tersebut bagi konsumen. 

• Konsumen akan mengembangkan suatu persepsi tentang bagaimana 

merek dari produk-produk tersebut mempunyai sifat-sifat yang melekat 

didalamnya. 

Sikap konsumen dapat terbentuk melalui beberapa pilihan merek melalui 

prosedur penilaian yang berbeda-beda untuk membuat suatu pilihan diantara 

sekian banyak sifat-sifat produk. 

d. Keputusan Pembelian  

Pada tahap ini konsumen akan memutuskan untuk membeli. Dalam 

menentukan keputusan membeli, konsumen cenderung membeli merek yang 

sesuai dengan preferensinya yang didasarkan pada marketing mix, ada juga 

dalam memutuskan membeli dipengaruhi factor lain yan mempengaruhi 

maksud pembeli dan keputusan membeli. Faktor tersebut adalah sikap orang 

lain dan situasi yan tidak terduga.  

Pada faktor sikap orang lain yang akan mempengaruhi preferensi yang disusun 

oleh konsumen terhadap alternatif konsumen tergantung pada intensitas sikap 



negatif pilihan orang laindan motivasi konsumen dalam mengikuti keinginan 

orang lain yaitu situasi yang tidak terduga, dimana konsumen akan 

mempertimbangkan untuk membeli karena faktor situasi yang tidak terduga 

yang muncul sehingga menggagalkan untuk membeli.  

e.  Perilaku Setelah Pembelian  

Pada tahap ini konsumen setelah membeli produk akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Dalam hal ini konsumen akan melakukan 

beberapa kegiatan setelah membeli produk. Jika produk tersebut memenuhi 

harapan berarti konsumen mei'asa puas, dan jika prod uk melebihi apa yang 

diharapkan berarti konsumen merasa sangat puas. Namun bilatnana produk 

yang dibeli tidak memenuhi harapan atau dibawah tingkat harapan berarti 

konsurnen merasa tidak puas. Dengan demikian pemasar harus mengenali 

penyebab-penyebab perilaku konsumen yang merasa puas maupun tidak puas.  

 

2.9.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Keputusan 

Pembelian  

Menurut Kotler (1997:153) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsurnen:  

1. Faktor Budaya  

Faktor budaya meJiputi budaya, sub budaya, dan kelas sosial. Budaya 

merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Anak-anak 

mendapatkan kurnpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarganya 

serta lembaga-Iembaga penting lainnya. Sub-budaya, masingmasing budaya 



terdiri dari sub-budaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri 

dan sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Subbudaya terdiri dari 

kebangsan, agarna, kelompok ras, dan daerah geografis.Kelas Sosial, pada 

dasarnya semua masyarakat memiliki strata sosial. Stratitikasi tersebut kadang-

kadang berbentuk sistem kasta di mana anggota kasta yang berbeda dibesarkan 

dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. 

Stratifikasi lebih sering ditemukan dalarn bentuk kelas sosial.  

Kelas sosial memiliki beberapa ciri. Pertarna, orang-orang di dalarn kelas 

sosial yang sarna cenderung bertingkah laku lebih seragarn daripada orang-orang 

dari dua kelas sosial yang berbeda. Kedua, orang-orang merasa menempati posisi 

yang inferior atau superior di kelas sosial mereka. Ketiga, kelas sosial seseorang 

lebih ditandai oleh sekumpulan variabel dari pada satu variabel. Keempat, 

individu dapat pindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain sepanjang hidup 

mereka.  

2. Faktor Sosial  

Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktorfaktor 

sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Kelompok 

Acuan, kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan 

kelompok kenggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan adalah kelompok primer, 

seperti keluarga, ternan, tetangga, dan rekan kerja, yang berionteraksi dengan 

seseorang secara terus-menerus dan informal. Orang juga menjadi kelompok 



sekunder, seperti kelompok keagamaan, profesional, dan asosiasi perdagangan, 

yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin.  

Keluarga, merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan ia telah menjadi objek penelitian yang luas. Keluarga 

orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang. Dari orang tua 

seseorang mendapatkan orientasi atas agama, politik, dan ekonomi serta ambisi 

pribadi, harga diri dan cinta.  

Peran clan Status, eseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok 

sepanjang hidupnya-keluarga, klub, organisasi. Peran meliputi kegiatan yang 

diharapkan akan dilakukanoleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan 

status.  

3. Faktor Pribadi  

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meJiputi usia dan tahap siklus hid up, pekerjaan, keadaan 

ekonomi. gaya hidup. ser.a kepribadian dan konsep-diri pembeli.  

Usia dan Tahap Siklus Hidup, orang membeJi barang dan jasa yang 

berbeda sepanjang hidupnya. Mereka makan makanan bayi pada awal hidupnya, 

banyak ragam makanan selama masa pertumbuhan dan kedewasaan. serta diet 

khusus pada masa-masa berikutnya. Selera orang terhadap pakaian, perabot, dan 

rekreasi juga berhubungan dengan usia. Pemasar sering memilih kelompok-

kelompok berdasarkan siklus hidup sebagai pasar sasaran mereka. Namun rumah 

tangga yang menjadi sasaran tidak selalu berdasarkan konsep keluarga.  

Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi, pekerjaan seseorang juga 



mempengaruhi pola konsumsi. Direktur perusahaan akan membeli pakaian yang 

mahal, perjalanan dengan pesawat udara, dan keanggotaan country club. Pemasar 

berusaha mengidentifikasi kelompok prosefi yang memiliki minat rata-rata atas 

produk dan jasa mereka.  

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang: 

penghasilan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan aktiva, utang, kemampuan 

untuk meminjam, dan sikap terhadap belanja atau menambung.  

Gaya Hidup adaIah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan 

dalam aktivitas, minat. dan opininya. Gaya hidup menggainbarkan keseluruhan 

diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Orang- orang yang 

berasal dari sub-budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sarna dapat memiliki 

gaya hidup yang berbeda. Kepribadian dan Konsep-diri, kepribadian adalah 

karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lainyang 

menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan terhadap 

lingkungannya.  

Kepribadian biasanya dijelaskan dengan menggunakan ciri-ciri seperti 

kepercayaan diri, dominasi, otonomi, kehormatan, kemampuan bersosialisasi, 

pertahanan diri, dan kemarnpuan beradaptasi. Kepribadian berkaitan dengan 

konsep-diri (citra pribadi) seseorang. Pemasar berusaha mengembangkan citra 

merk yang sesuai dengan citra pribadi pasar sasaran.  

4. Faktor Psikologis  

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis 

utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pend irian.  



Motivasi, seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. 

Beberapa kebutuhan bersifat biogenis, kebutuhan tersebut muncul dari tekanan 

biologis seperti lapar, haus dan tidak nyaman. Kebutuhan yang lain bersifat 

psikogenis, kebutuhan itu muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan aka 

pengakuan, penghargaan, atau rasa keanggotaan kelompok.  

Teori Freud. Sigmun Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis 

yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak disadari dan bahwa 

seseorang tidak dapat memahami motivasi dirinya secara menyeluruh.  

Teori Maslow. Abraham Maslow berusaha menjelaskan mengapa orang 

didorong oleh kcbutuhan-kebutuhan tetentu pada waktu-waktu tertentu.masJow 

membagi kebutuhan berdasarkan urutan tingkat yaitu kebutuhan fisik (meliputi 

makanan, minuma, tempat tinggal), kebutuhan keamanan (keamanan, 

perlindungan), kebutuha social (perasaan diterima sebagai anggota kelompok, 

dicintai), kebutuha penghargaan (harga diri, pengakuan, status), dan kebutuhan 

aktualisasi diri (pemahaman dan pengembangan diri).  

Teori Herzberg. F. Herzberg mengembangkan teori motivasi dua faktor 

yang membedakan dissatisfier (faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan), 

dan satisfier (faktor-faktor yang meyebabka kepuasan). Ketidakberadaan 

dissatisfier tidaklah cukup, sebaliknya satisfier harus ada secara aktifuntk 

memotivasi suatu pembeJian.  

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang individu untuk 

memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan informasi guna 

menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.  



Seseorang yang temotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana seseorang 

yang temotivasi bertindak akan dipengaruhi oleh persepsi tehadap situasi tetentu. 

Persepsi tidak haya bergantung pada rangsagan fisik tetapi juga pada rangsagan 

yang behubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang 

bersangkutan.  

Keyakinan dan Sikap, melalui bertindak dan bel ajar, orang mendapatkan 

keyakinan dan sikap. Kemudian keduanya mempengaruhi perilaku pembelian 

mereka. Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang 

suatu hal. Keyakinan mengkin berdasarkan pengetahuan, pendapat, atau 

kepercayaa. Keyakinan membentuk citra produk dan merek, dan orang akan 

bertindak berdasarkan citra tersebut.  

Sikap adalah evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan 

yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang 

tehadap suatu obyek atau gagasan. Orang hampir mempunyai sikap tehadap 

semua hat: agama, politik, pakaian, makanan, dan lan-Ian. Sikap menempatkan 

kesemuanya itu ke dalam sebuah kerangka pemikiran yang menyukai atau tidak 

menyukai suatu obyek, bergerak mendekati atau menjauhi obyek tersebut.  

 

 2.10  HUBUNGAN ANTARA IKLAN DENGAN KEPUTUSAN 

PEMBELIAN  

Iklan televisi mempunyai banyak kelebihan dibanding media iklan lainnya.  

Dengan media ini para produsen dapat meminta pembuat iklan (biro iklan) 

menvisualisasikan produk mereka dengan perpaduan warn a, suara dan gerakan 



sehingga kelebihan dan keunggulan prod uk dapat ditampilkan secara detail. 

Disamping itu pengulangan iklan di televisi cukup membuat masyarakat 

mengenaJ dan mengingat produk yang di iklankan tersebut. Periklanan melalui 

media televisi mendapat perhatian cukup tinggi dari para. pemirsa. Seperti 

pendapat Jefkins (1997:112) yang menyatakan bahwa: .... jika sesuatu diiklankan 

di televisi, maka permintaan konsumen atas barang yang diiklankan itu akan 

meningkat sehingga stock dagangan mereka akanjauh lebih mudah dijual".  

Secara bisnis iklan tidak dapat dikatakan mempunyai dampak secara 

langsung terhadap laba. Karena sifatnya yang harns tern diulang-ulang, maka 

iklan lebih bersifat investasi yang ditanamkan pada benak konsumen. bampak 

yang ditimbulkan oleh adanya iklan dapat dirasakan dalam kurun waktu yang 

lama. Menurut Kasali (1992:48) dampak iklan yaitu:  

a. "Menarik calon konsumen menjadi konsumen loyal selama jangka panjang 

dalam waktu tertentu.  

b. Mengembangkan sikap positif calon konsumen yang diharapkan dapat 

menjadi pembeli yang potensial pada masa mendatang".  

Hubungan antara iklan televisi dengan keputusan pembelian, dimana iklan 

sebagai suatu stimulus yang ditawarkan oleh pihak produsen dalam 

mempengaruhi konsumen untuk memiJih prod uk yang ditawarkan atau 

mengambil keputusan untuk membeli produk yang ditawarkan tersebut. 

Konsumen akan memutuskan mengadakan pembelia:n berdasarkan pertimbangan. 

Dengan adanya iklan, konsumen dapat mengetahui adanya berbagai produk yang 

pada akhimya menimbuJkan adanya pilihan.  



Kekuatan yang dimiliki media teJevisi sebagai alat mampu menciptakan 

daya rangsang yang sangat tinggi dalam mempengaruhi sikap, tingkah laku dan 

poJa pikir konsumen yang pada akhimya menyebabkan munculnya tindakan 

pembelian.  

 

2.11 HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

Luthfi Azis, 2001 dengan judul "Tanggapan Konsumen Pada Iklan 

Shampo Clear di Media TV dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian" 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa tanggapan konsumen dalam 

membeli shampo Clear di TV mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

membeli shampo Clear dan mengetahui variabel tanggapan konsumen mana yang 

mempunyai pengaruh paling dominan pada keputusan pembelian konsumen. 

Berdasarkan hasil analisis responden dapat ditarik kesitnpulan bahwa seorang 

konsumen dalam mengambiJ suatu keputusan pembelian produk shampo Clear 

dilatar belakangi oleh variabel tanggapan konsumen terhadap iklannya, yaitu 

bintang iklan, pesan iklan, gambar dan jingle atau musik yang mengiringi iklan 

dan skenario iklan. Hasil penelitian ini juga metnbuktikan bahwa tanggapan 

konsumen pada bintang iklan mempunyai pengaruh paling dominan dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian seseorang terhadap produk shampo Clear.  

Sedangkan pada penelitian Frederika Anna, 2000 dengan judul Pengaruh 

Iklan TV Terhadap Keputusan Pembelian (studi pada mahasiswa SOB School Of 

Business pemakai pembersih wajah ovale). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh iklan TV terhadap keputusan pembelian konsumen dan mengetahui 



variabel iklan TV yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan 

pembelian. Dari hasil penelitian yang dilakukan ada pengaruh signifikan antara 

variabel isi dan struktur pesan, formht pesan, dan sumber pesan terhadap 

pembelian produk pembersih wajah Ovale. Dalam penelitian ini diperoleh 

pengaruh yang dominan terhadap keputusan pembelian yang ditunjukkan oleh 

variabel isi dan struktur pesan.  



2.12. KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS  

2.12.1. Kerangka Pikir  

Bagan 2.3  

Kerangka pikir penelitian  

 



1.12.2. Hipotesis  

Hipotesis yang digunakan untuk di uji dalam penelitian ini adalah :  

I. Diduga variabel isi pesan iklan (Xl), format pesan (Xz), struktur pesan (X3) 

dan .'lumber pesan (X4) produk pembalut wanita LAURIER secara bersama-

sama mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian.  

2. Diduga variabel isi pesan (Xl) yang ditayangkan di televisi mempunyai 

pengaruh yang dominant terhadap keputusan pembelian pembalut wanita 

LAURIER.  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian explanatory. Menurut 

Singarimbun dan Effendi (1995:4) penelitian explanatory atau confirmatory yakni 

untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa.  

Sedangkan metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode 

survey. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:3) penelitian survey adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data.  

 

3.2 LOKASI PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan pada tempat perbelanjaan yaitu Hypermart Malang 

Town Square yang berada di Jalan Veteran No.2 Malang  

 

3.2. RUANG LINGKUP PENELITIAN  

Lingkup penelitian yaitu manajemen pemasaran dan pembahasan yang 

dikemukakan adalah :  

a. Bidang manajemen pemasaran tentang perilaku konsumen.  

b. Hanya iklan produk pembalut manita LAURIER.  

c. Pembahasan hanya terbatas pada variabel-variabel iklan televisi yaitu isi 

pesan, fonnat pesan, struktur pesan dan sumber pesan yang berpengaruh pada 



keputusan pembelian.  

 

3.3 JENIS DATA  

Jenis data ynag digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis 

data yang diarnbil. Data-data yang dipakai diharapkan sesuai dengan 

pennasalahan yang dihadapi sehingga dapat membantu dalam penyelesaian 

penelitian ini. Adapun data-data yang diperlukan berasal dari 2 jenis data, yaitu:  

1. Data Primer  

Data primer menurut Widayat (2004: II 0) adalah data yang secara khusus 

dikwnpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan atau dengan kata 

lain data primer adalah bahan-bahan yang dikwnpulkan, diolah dan disajikan 

oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer merupakan data tentang 

keputusan konsumen dalam memilih produk pembalut wanita Laurier. Data 

primer diarnbil dengan menyebar kuesioner kepada responden yang berada di 

Hypermart Malang Town Square, jalan veteran no.02 Malang. Ditetapkan 

empat variabel iklan yang terdiri dari isi pesan, fonnat pesan, struktur pesan, 

dai sumber pesan yang dihubungkan dengan keputusan konswnen dalarn 

bentuk pertanyaan yang spesifik.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah bahan yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh 

pihak lain, yang biasanya dalam bent uk publikasi atau jurnal. Data sekunder 

yang dicari dal~ penelitian ini adalah data yang memiliki relevansi dengan 

topik yang dikaji.  



3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Pengumpulan data didapat dari responden atau obyek yang telah 

ditetapkan sebagai sampel. Data dari pengertian disini adalah sejumlah informasi-

informasi mengenai karakteristik dari suatu obyek (orang atau benda) untuk 

keperluan penelitian. Dalam penelitian ini data didapat dari sumber-sumber 

sebagai berikut:  

a. Wawancara  

Interview atau wawancara menurut Arikunto (1998:145) adalah sebuah dialog 

yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara. Interview dapat juga diartikan sebagai pengumpulan data 

dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam interview atau 

wawancara ini responden yang dimaksud adalah konsumen di Hypermart 

Malang Town Square.  

b. Kuesioner (angket)  

Kuesioner atau angket menurut Arikunto (1998:140) adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh infonnasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pril?adinya atau hal-hal yang ia ketahui. 

Kuesioner atau angket dapay juga diartikan scbagai mctode pengumpulan 

data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang diinginkan.  

 

3.5. POPULASI DAN SAMPEL  

3.5.1. Populasi  

Menurut Supranto (2004: 2), " Populasi merupakan kumpulan lengkap dari 

selumh elemen yang sejenis tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya " (N = 



banyaknya elemen populasi). Sedangkan menumt Arikunto (2002: 1 09), 

"Populasi adalah keselumhan subyek penelitian".  

Populasi dalam penelitian ini adalah selumh konsumen yang melakukan 

pembelian produk pembalut wanita LAURIER di Hypermart Malang Town 

Square dalam kurun waktu satu bulan yaitu pada bulan september 2005.  

3.5.2. Sampel  

Menumt Arikunto (2002: 1 09), " Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti ".  

Penetapan ukuran sampel merupakan masalah yang kompleks dan 

mencakup banyak pertimbangan. Yang jelas, sampel yang dapat memberikan 

gambaran optimal terhadap populasinya. Menurut Frankel & Wallen dalam 

Widayat (2004: 105) yang menyarankan besar sampel'minimum untuk penelitian 

deskriptif sebanyak 100, penelitian korelasional sebanyak 50, penelitian kausal 

perbandingan 30/group dan untuk penelitian eksperimental sebanyak 30/15.  

Sedangkan menurut Arikunto (2002:112) untuk sekedar aneet-aneet maIm 

apabila subjeknya kurang dari lOOt lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitianpopulasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya 

besar maka dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 %t atau lebih tergantung 

setidak-tidaknya dari :  

a. Kemampuan penelitian dari segi waktut tenagat dan dana.  

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari segi setiap subye~ karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data.  

c. Besar keeiInya resiko yang dinggap oleh peneliti untuk penelitian yang 



beresiko besart tentu saja bila sampel lebih besar hasilnya akan lebih baik.  

Mengingat jumlah populasi yang relatif eukup besar dan berdasarkan 

pendapat beberapa para ahli diatas makajumlah sampel ditentukan sebanyak 120 

respond en (25% dari jumlah populasi). Dalam penelitian ini dilakukan dalam 

waktu 1 bulan (30 hari aktif)t dimana jumlah konsumen yang membeli produk 

pembalut wanita LAURIER di Hypermart Malang minimal 20 orang per hari. 

Keterangan :  

Diperoleh dari :  

Data pembelian konsumen 1 bulan (30 hari aktif)t konsumen minimal per hari 

20 orang.  

Rumus menurut Arikuntot subyek dikallkan 10%-15% atau 20%25% 

Sehingga : 30 hari x 20 konsumen x 25% = 120 responden  

 

3.6. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik Non Random Sampling yaitu tidak semua individulelemen dalam populasi 

mendapat peluang atau kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel 

(Marzuki, 2002:45). Tipe dari metode non random sampling yang diambil adalah 

Accidental Sampling yaitu dimana pengambilan sampel didasarkan atas kebetulan 

ditemui atau bisa dijadikan anggota sampel, yang artinya siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipergunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Widayat, 

2000:98).  



3.7. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL  

Definisi operasional variabel dalam penelitian yang dilakukan meliputi 

variabel bebas dan variabel terikat yang diikutu indikator variabel.  

a. Variabel Bebas (Independent Variable)  

Adalah variabel yang besarnya dapat mempengaruhi besarnya variabel 

terikat.  

Dalam penelitian ini yang termasuk variabel bebas ( X ) iklan televisi. Adapun 

variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Isi pesan (Xl)  

Yaitu suatu rangkaian infortnasi mengenai suatu hal yang akan disampaikan.  

2. Format pesan (X2)  

Adalah susunan pesan yang memuat bagaimana cara penyampaian pesan 

simbolik, maksudnya disampaikan melalui musik, warn a, kata-kata, ilustrasi 

gambar dan sebagainya.  

3. Struktur pesan ( X3 )  

Yaitu susunan pesan yang IIlemlffit pesan bagaimana cara penyajian iklan 

yang akan disampaikan.  

4. Sumber pesan ( x.. )  

Adalah sumber yang menyampaikan informasi yang dimaksudkan.  

b. Variabel Terikat (Dependent Variable)  

Variabel terikat merupakan variabel yang besarnya tergantung pada 

variabel bebas. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat (Y) adalah 

Keputusan Pembelian yaitu adanya keputusan konsumen untuk membeli suatu 



produk atau tidak membeli produk tersebut, dimana sebelurnnya dilalui tahap-

tahap atau proses pembelian konsumen hingga terjadi adanya suatu keputusan 

pembelian.  

 

3.8. TEKNIK PENGUKURAN V ARIABEL PENELITIAN  

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti, maka digunakan teknik skala 

pengukuran. Tujuan teknik skala pengukuran adalah untuk mengklasifikasikan 

variabel yang akan diukur agar tidak terjadi lCesalahan dalam menentukan 

analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Teknik skala pengukuran ada 

empat, yaitu : (1) skala nominal; ( 2 ) skala ordinal; ( 3 ) skala interval; dan ( 4 ) 

skala rasio (Rangkuty, 2003:64).  

Menurut Riduwan ( 2003 : 37 ), dari keempat skala diatas, temyata skala 

interval yang sering digunakan dalam penelitian sosial. Dalam penelitian ini 

digunakan teknik skala interval, yaitu skala yang menunjukkan jarak antara satu 

data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sarna (Riduwan, 2003 :36) 

dengan menggunakan metode skala Iikert. Menurut M. Iqbal Hasan (2002:72) 

Skala likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian (fenomena sosial spesifik) seperti sikap, pendapat, dan persepsi sosial 

sese orang atau kelompok orang.  

Variabel penelitian yang diukur dengan skala Iikert ini, dijabarkan 

menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan titik tolak penyusunan item-

item innstrumen, bisa berbentuk pemyataan maupun pertanyaan. Jawaban setiap 

itemiteminstrumen memiliki gradasi dari tertinggi (sangat positit) yaitu angka 5 



sampai dengan yang terendah (sangat negatit) yaitu 1.  

Adapun pemberian skor untuk sctiap jawaban menggunakan pertanyaan positif, 

dengan pemberian skor sebagai berikut :  

• Sangat setuju / sangat baik  : Skor 5 

• Setuju / baik    : Skor 4 

• Ragu-ragu / sedang   : Skor 3 

• Tidak setuju / buruk   : Skor 2 

• Sangat tidak setuju / buruk sekali : Skor 1 

 

3.9. TEKNIK ANALISIS DATA  

3.9.1. Regresi Linier Berganda  

Analisa Regresi Berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi 

sederhana. Menurut Riduwan (2003:252, uji regresi berganda adalah alat analisi 

peramalan nHai pengaruh dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. 

Adapun persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut :  

 

 

Dimana: y =  Keputusan pembelian konsumen 

  a = Konstanta 

  b = Koefisi.en regresi variable X terhadap Y 

  X1 = Isi pesan 

  X2  = Struktur pesan 

  X3 = Format pesan 



  X4 = Sumber pesan 

  e = Standar error 

3.9.2. Uji Hipotesis 

1. Uji F Test 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui be,sarnya pengaruh veriabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui regresi tersebut 

signifikan atau tidak, digunakan rumus (Rangkuti, 2003:165):  

RZ/k      

F = (1- R)/(n - k-I)  

 

Keterangan : F = Pendekatan distribusi probabilitas 

  k = Jumlah variable independen 

  R2 = Koefisien detenninasi 

  n = Banyaknya sampel 

Kriteria:  

Jika Fhitung > dari Ftabel maka Ho ditolak dan HI diterima, yang berarti ada 

pengaruh.  

Jika Fhitung < dari Ftabel maka Ho diterima dan HI ditolak, yang berarti tidak ada 

pengaruh.  

2. Uji t Test  

Untuk mengetahui pengaruh iklan televisi yang terdiri dari isi pesan, struktur 

pesan, fonnat pesan, dan sumber pesan secara parsial terhadap keputusan 

pembelian, digunakan Uji t. Menurut Rangkuti (2003:166), Rumusnya adalah :  

Sb

b
t =  



Keterangan : t = Besarnya thitung 

  b = Parameter estimasi 

  Sb = Standar error 

3.9.3. Vji Validitas  

Menurut Singarimbun (1995:124) validitas menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Sekiranya peneliti 

menggunakan kuesioner didalarn pengumpulan data penelitian, maka kuesioner 

yang disusunnya harus mengukur apa yang ingin dilakukannya. Untuk mengukur 

validitas instrument menggunakan rumus teknik korelasi product moment yang 

rumusnya sebagai berikut :  
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Keterangan : r = Koefisien korelasi X dan Y 

  N = Jumlah sampel 

  X = Skor item / butir pertanyaan 

  Y = Skor total 

3.9.3. Uji Reliabilitas 

Menurut Singarimbun (1995: 140) reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang 

sarna dan hasil pengukuran yang diperoleh relative konsisten, maka alat pengukur 

tersebut reliable.  



Menurut Arikunto (2002:193) reliabilitas dihitung dengan menggunakan 

rumus koefisien Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut :  

 

Di mana:  

 r11  = Reliabilitas instrumen  

 k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

 ab 
2
  = Jumlah varians butir  

 a?  = Varians total  

Setelah dilakukan perhitungan kemudian dibandingkan dengan tabel nilai 

kritisnya pada taraf signifikan 0.05 ( % = 5 % ). Jika perhitungan dari uji validitas 

dan reliabilitas lebih besar dari nilai kritisnya, maka hasil penelitian tersebut 

dikatakan valid dan reliabel.  

3.9.5. Uji Asumsi Klasik  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji dasar klasik untuk model 

persamaan regresi berganda agar persamaan yang dihasilkan tidak bias yang 

terbaik (Best Linear Unbias Estimator / BLUE). Uji asumsi klasik ada 4 yaitu uji 

Normalitas, uji Heteroskedastisitas, uji Multikolinieritas, dan uji Autokolerasi. 

Oalam penelitian ini tidak digunakan uji Autokolerasi karena uji Autokolerasi 

digunakan pada regresi yang datanya adalah time series atau berdasarkan waktu 

berkala seperti bulanan, tahunan dan seterusnya (Santoso, 2004:216). Adapun uji 

asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 



a. Uji Normalitas  

Menurut Santoso (2004:212) uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, varial dependen, varial independent atau keduanya 

mempunyai distribusi normal a~aukah tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal.  

b. Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Santoso (2004:208) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka di sebut Homoskedastisitas. 

Dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.  

r. Uji Multikolinearitas  

Menurut Santoso (2004:203), uji muItikoIinieritas digunakan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem MultikoIiilieritas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independent. 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multiko adalah : 

• Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1. 

• Mempunyai angka TOLERANSI mendekati 1. 

• Koefisien korelasi antar variable independent haruslah lemah (dibawah 0,5). 

Jika korelasi kuat, maka terjadi problem multiko. 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUMOBYEK PENELITIAN  

Iklan pembalut wan ita LAURIER merupakan satu dari sekian banyak 

iklan yang seringkali muncul dihadapan konsumen. Pemasar menggunakan cara 

komunikasi periklanan sebagai media yang efektif dalam promosi dan pemasaran 

produk-produknya. Konsumen atau audiens scbagai penerima (receiver) 

seringkali menjumpai informasi iklan yang ditampilkan ditelevisi karena 

banyaknya pemasar yang menggunakan cara terse but. Iklan pembalut wanita 

LAURIER disampaikan dan diramu sedemikian rupa sehingga pesan yang akan 

disampaikan mudah dicema dan dimengerti oleh masyarakat serta mengandung 

informasi maka iklan tersebut akan terpatri dibenak konsumen sehingga iklan 

tersebut akan masuk didalam memori konsumen.  

Produk pembalut wanita sudah menjadi kebutuhan yang sdangat penting 

bagi kaum wanita dalam rutinitas biologisnya yang biasa disebut dengan 

menstruasi. Wanita-wanita jaman sekarang lebih mengejar kenyamanan ketika 

mengalami ketika mengalami rutinitasnya mengingat hal tersebut berpengaruh 

terhadap emosional sehingga dapat menetukan mood seseorang, sehingga untuk 

mengurangi hal tersebut wanita berusaha membuat dirinya senyaman mungkin. 

Mereka membutuhkan kriteria-kriteria tersebut antara lain adalah pembalut yang 

bisa membuat nyaman, memherikan perasaan tenang dan aman sehingga bebas 

bergerak tanpa mengganggu aktivitas. Bagi produsen ini rnerupakan peluang 

bisnis karena dengan memenuhi kebutuhan yang diinginkan terse but maka 



produsen akan mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai hal tersebut maka 

produsen hams membuat produk yang berkualitas serta tidak membahayakan 

konsumen. Agar produk tersebut dikrtahui atau dikenal oleh masyarakat maka 

perlu adanya iklan, disitulah iklan akan menginfonnasikan keberadaan suatu 

produk terse but.  

Periklanan dipandang sebagai media yang lazim yang digunakan suatu 

perusahaan (khususnya produk konsumsi) untuk mengarahkan komunikasi 

persuasif pada konsumen. Seperti yang dilakukan oleh pemasar atau produsen 

produk pembalut wanita LAURIER, meskipun sudah dijelaskan bahwa produk 

tersebut memiliki brand value terbesar sepanjang tahun 2003-2004 untuk kategori 

produk pembalut wanita tetap melakukan iklan di televisi dengan cerita menarik 

dan ide-ide segar. Ide-ide tersebut dikemas dalarn berbagai rnacarn versi iklan, 

antara lain seperti versi bebas berolah raga disaat rnenstruasi, versi nyarnannya 

berbelanja ketika rnenstruasi, vers! PeDe (Percaya Diri) versi ini rnenceritakan 

seorang perernpuan yang rnengalarni bad mood disaat rnenstruasi, dirnana selalu 

rnerasa tidak percaya diri dan tidak bisa rnelakukan apapun karena terganggu oleh 

"rutinitas bulanannya" sehingga selalu berkata "tidak" untuk sernua aktivitas, 

narnun ketika rnenggunakan produk pembalut wanita LAURIER rnuncullah rasa 

percaya diri karena adanya rasa arnan, nyarnan, tenang serta bebas bergerak 

sehingga selalu berkata "ya" dalarn segali kegiatan. Selain itu ada juga versi 

nyarnannya tidur rnalarn tanpa ada rasa was-was untuk rnengalarni hal yang tidak 

diinginkan. Selairl itu terdapat juga iklan prornosi penjualan yang berbau humor 

yitu seorang pria rnenginformasikan kepada ternan wanitanya bahwa produk 



pembalut wanita LAURIER rnengadakan undian berhadiah dan iklan tersebut 

produsen akan mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai hal tersebut maka 

produsen hams membuat produk yang berkualitas serta tidak membahayakan 

konsumen. Agar prod uk tersebut dikrtahui atau dikenal oleh masyarakat maka 

perlu adanya iklan, disitulah iklan akan menginformasikan keberadaan suatu 

produk tersebut.  

Periklanan dipandang sebagai media yang lazim yang digunakan suatu 

perusahaan (khususnya produk konsumsi) untuk mengarahkan komunikasi 

persuasif pada konsumen. Seperti yang dilakukan oleh pemasar atau produsen 

produk pembalut wanita LAURIER, meskipun sudah dijelaskan bahwa produk 

tersebut memiliki brand value terbesar sepanjang tahun 2003-2004 untuk kategori 

produk pembalut wanita tetap melakukan iklan di televisi dengan cerita menarik 

dan ide-ide segar. Ide-ide tersebut dikemas dalam berbagai macam versi iklan, 

antara lain seperti versi bebas berolah raga disaat menstruasi, versi nyamannya 

berbelanja ketika menstruasi, vers! PeDe (Percaya Diri) versi ini menceritakan 

seorang perempuan yang mengalami bad mood disaat menstruasi, dimana selalu 

merasa tidak percaya diri dan tidak bisa melakukan apapun karena terganggu oleh 

"rutinitas bulanannya" sehingga selalu berkata "tidak" untuk semua aktivitas, 

namun ketika menggunakan produk pembalut wan ita LAURIER muncullah rasa 

percaya diri karena adanya rasa aman, nyaman, tenang serta bebas bergerak 

sehingga selalu berkata "ya" dalam segala" kegiatan. Selain itu ada juga versi 

nyamannya tidur malam tanpa ada rasa was-was untuk mengalami hal yang tidak 

diinginkan. Selair. itu terdapat juga iklan promosi penjualan yang berbau humor 



yitu seorang pria menginformasikan kepada ternan wanitanya bahwa produk 

pembalut wanita LAURIER mengadakan undian berhadiah dan iklan tersebut 

dibuat dalam dua episode (cerita berkelanjutan) dimana episode kedua 

menceritakan bahwa ternan wanitanya memenangkan undian tersebut kemudian 

mengucapkan terima kasih kepada si pria yang telah menginfomasikan undian 

tersebut. Iklan pembalut wanita LAURIER mempunyai ilustrasi cerita yang selalu 

berubah-ubah sehingga tidak bosan ketika menyaksikan iklan tersebut.  

Selain versi yang bennaca-macam pengaruh musical yang digunakan juga 

cukup menarik dan ditambah lagi dengan teknologi yang semakin canggih 

membuat iklan ini tampak nyata, sehingga penonton akan tertarik untuk 

menyimak iklan tersebut. Melihat kondisi yang seperti ini maka iklan ini akan 

memberikan pengaruh atau dorongan dan memberikan alternatif pilihan produk 

dalam melakukan pembelian produk pembalut wanita, khususnya pembalut wanita 

LAURIER. Iklan yang bagus akan mudah diingat, sehingga dalam melakukan 

pembelian bisa jadi produk ini akan muncul dalam memori sehingga konsumen 

memutuskan untuk memilih produk tersebut dalam melakukan pembelian produk 

pembalut wanita, khususnya pada produk pembalut wanita LAURIER.  

 

4.2 GAMBARAN LOKASI PENELITIAN  

Hypennart merupakan suatu tempat perbelanjaan yang hampir 

menyediakan semua kebutuhan konsumen mulai dari kebutuhan pokok sampai 

kebutuhan tersier. Hypermart merupakan bentuk us aha retail yang berada 

dibawah maungan Matahari Group. Hypennart Malang Town Square merupakan 



toko retail yang ketujuh dari ketigabelas jumlah toko retail Hypermart di seluruh 

Indonesia. Dalam perjalanannya selama 2 taboo Hypermart mampu melakukan 

ekspansi yang cukup pesat di seluruh Indonesia hal ini terlihat pada perencanaan 

penambahan toko baru, dimana hal itu menunjukkan bahwa Hypermart telah 

meraup pangsa pasar yang cukup luas di seluruh indonesia.  

Konsumen sasaran pemasaran toko retail Hypermart adalah seluruh 

lapisan masyarakat di Indonesia. Untuk tetap bisa bertahan maka perusahaan 

harus bisa menentukan serta menetapkan strategi yang sesuai untuk perusahaan. 

Dalam mengikuti ketatnya persaingan dunia retail, Hypermart telah menetapkan 

berbagai strategi serta keunggulan bersaing seperti dengan memberikan harga 

yang cukup bersaing yang sesuai dengan motto nya Low Price And More agar 

dapat tetap bertahan atau bahkan menjadi yang terdepan dimana hal tersebut 

sesuai dengan misi yang dijalankan oleh Hypermart. Dengan adanya strategi yang 

sesuai maka diharapkan perusahaan akan t~tap bertahan serta mempunyai pangsa 

pasar yang lebih luas lagi.  

Hadirnya Hypennart di Malang Town Square telah mengundang minat 

masyarakat untuk melakukan kegiatan berbelanja serta secara otomatis akan 

mempengaruhi bahkan secara perlahan dapat merubah life style masyarakat dalam 

melakukan belanja. Animo masyarakat terlihat cukup antusias dengan penawaran-

penawaran yang telah diberikan oleh pihak Hypennart. Dengan berbagai 

pertimbangan yang cukup mendukung maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dilokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan di tempat perbelanjaan 

Hypermart Malang Town Square yang berada di ja1aJil Veteran, Malang. 



ekspansi yang cukup pesat di seluruh Indonesia hal ini terlihat pada perencanaan 

penambahan toko barn, dimana hal itu menunjukkan bahwa Hypermart telah 

meraup pangsa pasar yang cukup luas di seluruh indonesia.  

Konsumen sasaran pemasaran toko retail Hypermart adalah seluruh 

lapisan masyarakat di Indonesia. Untuk tetap bisa bertahan maka perusahaan 

harns bisa menentukan serta menetapkan strategi yang sesuai untuk perusahaan. 

Dalam mengikuti ketatnya persaingan dunia retail, Hypermart telah menetapkan 

berbagai strategi serta keunggulan bersaing seperti dengan memberikan harga 

yang cukup bersaing yang sesuai dengan motto nya Low Price And More agar 

dapat tetap bertahan atau bahkan menjadi yang terdepan dimana hal tersebut 

sesuai dengan misi yang dijalankan oleh Hypermart. Dengan adanya strategi yang 

sesuai maka diharapkan perusahaan akan t~tap bertahan serta mempunyai pangsa 

pasar yang lebih luas lagi.  

Hadimya Hypermart di Malang Town Square telah mengundang minat 

masyarakat untuk melakukan kegiatan berbelanja serta secara otomatis akan 

mempengaruhi bahkan secara perlahan dapat merubah life style masyarakat dalam 

melakukan belanja. Animo masyarakat terlihat cukup antusias dengan penawaran-

penawaran yang telah diberikan oleh pihak Hypermart. Dengan berbagai 

pertimbangan yang cukup mendukung maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dilokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan di tempat perbelanjaan 

Hypermart Malang Town Square yang berada di jalan Veteran, Malang. 



4.3 DESKRIPSI HASIL PENELITIAN  

4.3.1 Karakteristik Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan 

pembelian atau pemah melakukan pembelian produk pembalut wanita LAURIER 

di Hypermart Malang Town Square. Pada penelitain ini dilakukan penyebaran 

kuesioner terhadap 120 respondent sehingga dapat ditarik beberapa jawaban 

mengenai karakteristik responden.  

Berdasarkan pada kuesioner yang memenuhi kriteria untuk dianalisa 

tersebutt berikut disajikan karakteristik responden berdasarkan pada beberapa sisi:  

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Berdasarkan jenis kelamin, responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

Tabel4.1 

Jumlah Responden Berdasarkan Jeois Kelamin 

Jenis Kelamin  Banyaknya Responden  Prosentase (%)  
Perempuan  120  100  

Total  120  100%  
Sumber: Data primer yang diolah (2005)  

Tabel 4.1 memberikan informasi tentang identitas responden berdasarkan jenis 

kelamin. Responden pada penelitian ini seluruhnya mempunyai jenis kelamin 

perempuan sesuai dengan ketentuan dalam penelitian ini. Ditentukannya 

responden perempuan agar penelitian lebih spesifik dimana LAURIER 

merupakan produk khusus bagi perempuan.  

2. Berdasarkan Umur  

Berdasarkan segi umur, responden dalan penelitian ini dapat dikategorikan 

dalam beberapa kelompok yaitu: 



Tabel 4.2 

Jumlah Responden Berdasarkan Umur 

Umur Banyaknya Responden Prosentase (%) 

17-20 

21-24 

25-28 

≥ 28 

32 

48 

26 

14 

26,65 

39,98 

21,65 

11,66 

Total 120 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah (2005)  

Berdasarkan pada Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden 

berada pada usia 21-24 tahun yaitu sebanyak 48 orang atau sebesar 39,98%. 

Hal ini dikarenakan pengunjung yang telah terpilih sebagian responden 

merupakan remaja, sehingga usia tersebut mempunyai persentase tertinggi. 

3. Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan jenjang pendidikan semua responden dapat dideskripsikan sebagai 

berikut : 

Tabel 4.3 

Jumlah Responden Berdasarkan Umur 

Pendidikan Banyaknya Responden Prosentase (%) 

SLTP 

SMU/SMK 

Diploma 

Sarjana 

23 

40 

32 

25 

19,16 

33,23 

26,67 

20,83 

Total 120 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah (2005)  

Berdasarkan pada Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden 

mempunyai pendidikan terakhir SMU/SMK sebanyak 40 orang atau sebesar 

33,32% dengan keterangan bahwa sebagian responden ada yang melanjutkan 

jenjang diploma maupun sarjana.  



4. Berdasarkan Pekerjaan  

Dengan mendasarkan pada data isian . kuesioner, responden juga mempunyai 

jenis pekeIjaan saling berebeda dengan deskripsi sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Banyaknya Responden Prosentase (%) 

Pelajar/Mahasiswa 

Pegawai Swasta 

PNS/TNI/Polri 

Wiraswasta 

37 

29 

19 

35 

30.82 

24.16 

15.83 

29.16 

Total 120 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah (2005)  

Pada tabel 4.4 menjelaskan bahwa dari sekian jumlah responden, pekeIjaan 

pelajar/mahasiswa mempunyai proporsi paling banyak yaitu 37 orang atau 

sebesar 30,82%. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian berada di lingkungan 

mahasiswa sehingga kebanyakan responden adalah mahasiswa.  

5. Berdasarkan Pengeluaran Perbulan  

Berdasarkan pengeluaran perbulan responden dideskripsikan sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

Jumlah Responden Berdasarkan Pengeluaran Perbulan 

Pengeluaran Perbulan Banyaknya Responden Prosentase (%) 

≤ Rp 500.000 

Rp 500.000 s/d Rp 800.000 

Rp 800.000 s/d Rp 1.000.000 

≥ Rp 1.000.000 

23 

40 

32 

25 

19,16 

33,23 

26,67 

20,83 

Total 120 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah (2005)  

Pada tabel 4.5 menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran responden perbulan 

diatas 1.000.000,-.  



6. Berdasarkan Acara Televisi Yang Disukai  

Berdasarkan acara televisi yang disukai responden dideskripsikan sebagai 

berikut:  

Tabel 4.6 

Jumlah Responden Berdasarkan Acara Televisi Yang Disukai 

Acara Televisi Banyaknya Responden Prosentase (%) 

Berita 

Pendidikan 

Hiburan 

Olah raga 

19 

8 

69 

24 

15.83 

6.67 

57.5 

20.0 

Total 120 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah (2005)  

Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa mayoritas respond en menyukai acara 

televisi hiburan, yaitu sebanyak 69 responden atau 57,5%. Dimana hanya 8 

responden atau 6,67% saja yang menyukai acara televisi pendidikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kurang adanya kesadaran dari mereka akan pentingnya 

acara pendidikan dibanding acara hiburan semata.  

7. Berdasarkan Sikap Saat Ada Iklan Di Televisi  

Berdasarkan sikap saat ada iklan di televisi responden dideskripsikan sebagai 

berikut :  

Tabel 4.7 

Jumlah Responden Berdasarkan Sikap Saat Ada Iklan di Televisi 

Sikap Saat Ada Iklan di 

Televisi 
Banyaknya Responden 

Prosentase 

(%) 

Tetap menonton 

Pindah channel 

Tv dimatikan 

67 

53 

0 

55.83 

44.17 

0 

Total 120 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah (2005)  

Pada Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa mayoritas sikap responden pada 

saat iklan di televisi adalah tetap menonton, yaitu sebanyak 67 responden atau 



55,83%. Hal ini menunjukkan bahwa iklan yang ada di televisi tetap mendapat 

perhatian dari pemirsa untuk menontonnya.  

 

4.4 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PENELITIAN  

4.4.1 Uji Validitns  

Didalam uji validitas ini nantinya akan menunjukkan sejauh mana tingkat 

ketepatan penggunaan alat ukur tersebut dalam hal ini adalah kuesioner terhadap 

gejala yang ingin diukur. Valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment Pearson dengan taraf signifikasi 

sebesar 0,05% (5%) maka butir-butir pernyataan tersebut dinyatakan valid dan 

sebaliknya dinyatakan tidak valid. Pengujian validitas yang dihasilkan melalui 

program SPSS, untuk lebihjelasnya disajikan dalam tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Instrumen 
Variabel Item R Sig Keterangan 

Isi Pesan 

(X1) 

Iklan mudah dipahami (X1.1) 

Iklan mudah diingat (X1.2) 

Iklan menimbulkan kesan (X1.3) 

Iklan menarik perhatian (X1.4) 

0.856 

0.780 

0.814 

0.781 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Format 

Pesan (X2) 

Penyampaian pesan (X2.1) 

Durasi penyangan iklan (X2.2) 

Ketepatan penayangan iklan (X2.3) 

Penyajian iklan (X2.4) 

0.654 

0.708 

0.801 

0.835 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Struktur 

Pesan (X3) 

Tata warna dalam iklan (X3.1) 

Ilustrasi gambar (X3.2) 

Alunan music (X3.4) 

Ungkapan kata-kata dalam iklan (X3.5) 

0.736 

0.695 

0.671 

0.710 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber 

Pesan (X4) 

Layak dipercaya (X4.1) 

Menarik perhatian (X4.2) 

Besarnya khalayak untuk menirunya (X4.3) 

Keahlian komunikator (X4.4) 

0.832 

0.790 

0.853 

0.766 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Pencarian informasi produk (Y1) 

Pertimbangan untuk pembelian produk (Y2) 

Tertarik dan membeli produk (Y3) 

0.766 

0.818 

0.808 

0.000 

0.000 

0.000 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2005)  

Dari tabel 4.9 tersebut dapat diketahui signifikasi hasil korelasi ternyata 



kurang dari 0,05 (5%), sehingga dapat dikatakal} butir butir pertanyaannya 

dinyatakan valid. Dengan demikian pertanyaan yang terdapat pada variabel Xl, 

X2, X3, X4 dan Y dapat dinyatakan valid. 

4.4.2 Uji Reliabilitas  

Uji realibilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Bila alpha 

lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan 

reliabel. Hasil pengujian realibilitas terhadap semua variabel ditunjukkan tabel di 

bawah ini:  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Instrumen 

Variable Koefisien Alpha Keterangan 

Isi Pesan (X1) 

Format Pesan (X2) 

Struktur Pesan (X3) 

Sumber Pesan (X4) 

Keputusan Pembelian (Y) 

0.8203 

0.7441 

0.6581 

0.8260 

0.7110 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

Reliable 
Sumber: Data primer yang diolah (2005)  

Berdasarkan tabel4.10 tersebut dapat diketahui bahwa seluruh nilai alpha 

lebih besar dari 0,6 sehingga semua butir-butir pernyataan dalam kuesioner 

dinyatakan reliabel.  

 

4.5 UJI ASUMSI KLASIK REGRESI  

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menentukan bahwa hasil regresi yang 

diperoleh tidak bias dan efisien atau memenuhi sifat BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimulation). Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri'dari uji multikolenearitas, 

uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.  



4.5.1 Uji Multikolenearitas  

Salah satu bentuk asumsi klasik adalah tidak terjadinya multikolenearitas 

diantara variabel-variabel bebasnya. Multikolinearitas memiliki arti adanya 

korelasi linier diantara dua atau lebih variabel bebasnya. Berarti jika diantara 

variabel-variabel bebas yang digunakan sarna sekali tidak berkorelasi satu dengan 

yang lainnya maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas maka dilakukan dengan melihat 

Variance Injlance Faktor (VIF) serta tolerance dan angka korelasi antar variabel 

OObas. Pedomannya yaitu: VIF (Variance Injlance Faktor) dan tolerance. Suatu 

model regresi yang bebas multikolinearitas adalah jika VIF dan . tolerance S5 

maka bisa disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan program SPss for windows.  

Pengujian multikolinearitas menunjukkan hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas 

Variabel bebas VIF Keterangan 

Isi Pesan (X1) 

Format Pesan (X2) 

Struktur Pesan (X3) 

Sumber Pesan (X4) 

3.230 

2.185 

1.291 

2.747 

Non multikolinieritas 

Non multikolinieritas 

Non multikolinieritas 

Non multikolinieritas 
Sumber: Data primer yang diolah (2005)  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas sehingga dapat dilakukan uji selanjutnya.  

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas  

Dalam analisis regresi berganda untuk mendapatkan hasil yang baik selain 

tidak terjadi multikolinearitas, maka varians dalam komponen pengganggtmya 

harus sarna (Homoskedastisitas). Jika asumsi ini tidak dipenuhi maka terjadi 



heteroskedastisitas.  

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank 

Speannan yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan 

semua variabel bebas. Hila probabilitas basil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) 

maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas atau 

homoskedastisitas.  

Pengujian heteroskedastisitasmenunjukkan hasil sebagi berikut:  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel bebas 
Koefisien 

Korelasi (r) 

Probabilitas 

(p) 
Keterangan 

Isi Pesan (X1) 

Format Pesan (X2) 

Struktur Pesan (X3) 

Sumber Pesan (X4) 

0.121 

-0.041 

0.111 

-0.091 

0.229 

0.686 

0.271 

0.368 

Homoskedastisitas 

Homoskedastisitas 

Homoskedastisitas 

Homoskedastisitas 
Sumber: Data primer yang diolah (2005)  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam uji tersebut tidak terjadi 

adanya heteroskedastisitas.  

5.5.3 Uji Normalitas  

Untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel 

bebas keduanya mempunyai distribusi normal dapat dilihat pada grafik histogram 

maupun grafik normal P-Plot dibawalt ini:  

Gambar 4.1 Uji Asumsi normalitas Histogram 

 



Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan 

menggunakan uji chi square terhadap nilai standar r.esidual hasil persamaan 

regresi. Bila probabilitas hasil uji chi square lebih kecil dari 0,05 (5%) maka 

terdistribusi normal dan sebaliknya terdistribusi tidak normal. Sedangkan pada 

grafik nonnal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta 

penyebarannya mengikuti arab garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan 

bahwa model regresi layak dipakai k3fena memenuhi asumsi normalitas.  

 

4.6 TEKNIK ANALISA DATA  

Perhitungan regresi berganda digunakan untuk memprediksi besarnya 

variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y), dengan menggunakan data 

variabel bebas; isi pesan (X)), format pesan (X2), struktur pesan (X)), dan sumber 

pesan (4) yang sudah diketahui besarnya.  

Hasil uji regresi berganda ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.13 

Ringkasan Hasil Perhitungan Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel B Beta t Sig t Keterangan 

Konstanta 

Isi Pesan (X1) 

Format Pesan (X2) 

Struktur Pesan (X3) 

Sumber Pesan (X4) 

0.504 

0.333 

0.133 

0.128 

0.133 

 

0.398 

0.191 

0.162 

0.200 

0.597 

4.022 

2.350 

2.594 

2.190 

0.552 

0.000 

0.020 

0.011 

0.031 

 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

thitung   = 1.981 

R   = 0.807 

R Square  = 0.651 

Adjusted R Square = 0.638 

Fhitung   =53.536 

Sig F   = 0.000 

Ftabel   = 2.451 
Sumber: Data primer yang diolah (2005)  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persamaan regresi dari tabel 



diatas sebagai berikut:  

Y = a + bl XI + bl Xl + bJ XJ + b4 Xa  

Berdasarkan dari hasil pengolahan data, diperoleh koefisien regresi dari 

tabel diatas sebagai berikut:  

Y = 0,504 + 0,398 XI + 0,191 Xl+ 0,162 XJ + 0,200 Xa 

Dari hasil persamaan tersebut maka dapat diketahui:  

1. Y  

Variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah keputusan pembelian 

produk pembalut wanita LAURIER yang nilainya akan diprediksi oleh 

variabel isi pesan (XI), format pesan (X2), struktur pesan (X3), dan sumber 

pesan ()4).  

2. a = 0,504  

Nilai konstan ini menunjukkan bahwa dengan adanya iklan di televisi yang 

terdiri dari isi pesan, format pesan, struktur pesan dan sumber pesan maka 

keputusan konsumen terhadap pembelian produk pembalut wanita Laurier 

di Hypermart Malang Town Square akaqn meningkat sebesar 0,504 leali.  

3. bl = 0,333  

Nilai parameter atau koefisien regresi bl ini menunjukkan bahwa setiap 

variabel pengaruh terhadap keputusan pembelian produk pembalut wanita 

Laurier pada indikator isi pesan meningkat satu kali, maka keputusan wltuk 

melakukan pembelian produk pembalut wanita Laurier akan meningkat 

0,333 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.  



4. bz = 0,133  

Nilai parameter atau koefisien regre,si ~ ini menunjukkan bahwa setiap 

variabel pengaruh terhadap keputusan pembelian produk pembalut wanita 

Laurier pada indikator isi pesan meningkat satu kali, maka keputusan untuk 

melakukan pembelian produk pembalut wanita Laurier akan meningkat 

0,133 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.  

5. b3 = 0,128  

Nilai parameter atau koefisien regresi b3 ini menunjukkan bahwa 

setiapvariabel pengaruh terhadap keputusan pembelian produk pembalut 

wanita Laurier pada indikator isi pesan meningkat satu kali, maka keputusan 

untuk melakukan pembelian produk pembalut wanita Laurier akan 

meningkat 0,128 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.  

6. b4 = 0,133  

Nilai parameter atau koefisien regresi b4 ini menunjukkan bahwa 

setiapvariabel pengaruh terhadap keputusan pembelian produk pembalut 

wanita Laurier pada indikator isi pesan meningkat satu kali, maka keputusan 

untuk melakukan pembelian produk pembalut wanita Laurier akan 

meningkat 0,133 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.  

 

4.7 UJI KOEFISIEN DETERMINASI  

Koefisien determinasi berganda (R 2) dapat digunakan untuk. mengetahui 

besamya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas pengaruhnya 

terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas 



lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.  

Berdasarkan hasil pada tabel 4.13 diperoleh koefisien determinasi (R 2 ) 

atau Adjusted R Square sebesar 0,638 atau 63,8%. Artinya bahwa variabel 

keputusan pembelian (Y) dipengaruhi sebesar 63,8% oleh isi pesan (Xl), format 

pesan (X2), struktur pesan (X3), dan sumber pesan (X4).  

 

4.8 UJI HIPOTESIS  

4.8.1 Uji F  

Untuk. membuktikan hipotesis pe~a maka perlu dilakukan uji F. Pengujian 

hipotesis ini yaitu untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel bebas 

dengan variabel terikat. Dalam hipotesis pertama ini diduga variabel isi pesan 

(Xl), format pesan (X2), struktur pesan (X3), dan sumber pesan (X4) mempunyai 

pengaruh terhadap keputusan pembelian (Y).  

Pada tabel 4.13 dari nilai Fhitung menunjukkan nilai sebesar 53,536 

(signifikansi F= 0,000). Jadi Fhitung>FtabeJ (53,536>2,451) atau Sig F < 5% 

(0,000<0,05). Artinya bahwa secara bersama-sama variabel isi pesan (Xl), format 

pesan (X2), struktur pesan (X3), dan sumber pesan (X4) mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan pembelian (Y). Dari nilai Adjusted R square meilunjukkan 

nilai sebesar 0,638 atau 63,8%.  

Artinya bahwa variabel Keputusan Pembelian (Y) dipengaruhi sebesar 

63,8% oleh isi pesan (Xl), fonnat pesan (X2), struktur pesan (X3), dan sumber pes 

an (X4) sedangkan sisanya 36,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 4 variabel 

bebas yang diteliti.  



4.8.2 Uji t  

Untuk melakukan pengujian hipotesis kedua maka dilakukan uji t. 

Pengujian hipotesis ini untuk mengetahui variabel bebas manakah yang dominan 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian (variabel terikat).  

Dari hasil Uji t tabel 4.13 diatas tampak bahwa 4 variabel pesan iklan di 

televisi mempunyai pengaruh signifikan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagi 

berikut: dari nilai tbltung menunjukkan bahwa:  

• Variabel Isi Pesan (Xl) nilai thltung sebesar 4,022 dengan probabilitas sebesar 

0,000. Karena Itbltungl>ttabel (4,022>1,981) atau sig t < 5% (0,000<0,05) 

maka secara parsial variabel Isi Pesan (XI) berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel keputusan pembelian (Y) bila variabel bebas lain tetap 

nilainya.  

• Variabel Format Pesan (X2) nilai thitung sebesar 2,350 dengan probabilitas 

sebesar 0,020. Karena Itbltungl>ttabel (2,350> 1,981) atau sig t < 5% 

(0,020<0,05) maka secara parsial variabel Fonnat Pesan (X2) berpengaruh 

signifikan positif terhadap variabel keputusan pembelian (Y) bila variabel 

bebas lain tetap nilainya.  

• Variabel Struktur· Pes an (X3) nilai thltunl: sebesar 2,594 dengan probabilitas 

sebesar 0,011. Karena Itbltunld>ttabel (2,594> 1,981) atau sig t < 5% (0,011 

<0,05) maka secara parsial variabel Struktur Pesan (X3) berpengaruh 

signirIkan positif terhadap variabel keputusan pembelian (Y) bila variabel 

bebas lain tetap nilainya.  

• Variabel Sumber Pesan (X.) nilai thitung sebesar 2,190 dengan probabilitas 



sebesar 0,031. Karena /thitungl>ttabcl (2,190> 1,981) atau sig t < 5% (0,031 

<0,05) maka secara parsial variabel Sumber Pesan (Xt) berpengaruh 

signifikan positif terhadap variabel keputusan pembelian (Y) bila variabel 

bebas lain tetap nilainya.  

Untuk mengetahui variabel bebas yang memberikan pengaruh dominan 

terhadap variabel terikat dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien regresi 

beta masing-masing variabel bebas, dimana variabel yang memiliki nilai koefisien 

regresi beta terbesar merupakn variabel dominan. Berdasarkan kriteria tersebut 

diketahui isi pesan (Xl) memiliki koefisien regresi beta terbesar yaitu 0,398 jika 

dibandingkan dengan variabel bebas lainnya.  

 

4.9 IMPLlKASI HASIL PENELITIAN  

Seorang pemasar harus memiliki strategi pemasaran yang baik untuk 

memberitahukan dan mempengaruhi konsumen dalam menawarkan produknya. 

Salah satunya malalui media periklanan, diniana iklan merupakan suatu media 

yang cukup efektif dalam memperkenalkan suatu produk. Selain itu iklan 

mempunyai peranan penting dalam menyampaikan pesan yang akan dibawakan 

oleh suatu produk ataupun image yang akan dibentuk oleh produk itu sendiri.  

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dengan adanya 

penelitian yang mangarah pada perilaku konsumen, pemasar dapat membuat 

strategi pemasaran yang baik salah satunya dengan ~elakukan periklanan di 

televisi. Pemasar hams mampu membuat iklan yang dapat memberikan stimulus 

kepada konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang diiklankan 



tersebut. Jadi untuk memperoleh dan mempertahankan perhatian konsumen, maka 

peas an ikIan tersebut harus dibuat lebih baik, lebih imajinatif, dan lebih 

menghibur sehingga akan menimbulkan ketertarikan dan minat terhadap produk 

yang ditawarkan yang kemudian akan melakukan tindakan pembelianterhadap 

produk yang dilakukan tersebut.  

Hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaruh iklan televisi terhadap 

keputusan pembelian konsumen dalan melakukan pembelian produk pembalut 

wanita Laurier yang terdiri atas beberapa elemen pes an yang berhubungan 

dengan periklanan antara lain isi pesan, format pesan, struktur pesan, dan sumber 

pesan adalah signifikan. Dalam penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 63,8%. 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa pengaruh ikIan di media televisi tentang pembalut 

wanita Laurier mempunyai pengaruh cukup besar dalam mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian.  

Dilihat dari tingkat kekuatan hubungan dan pengaruh masing-masing 

variabel bebas secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel isi pesan 

merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya, kemudian diikuti oleh 

variabel sumber pes an, format pesan dan terakhir adalah struktur pesan. Secara 

keseluruhan tingkat hubungan dan pengaruh variabel bebas tersebut atas variabel 

terikat yaitu iklan televisi terhadap keputusan pembelian dalam hal ini terhadap 

pembelian pembalut wanita Laurier adalah signifikan.  

Penelitian ini menunjukkan variabel isi pesan dengan indikator: 

kemudahan untuk dipaharni, kemudahan untuk diingat, iklan menimbulkan kesan 

dan kemampuan iklan menarik perhatian merupakan faktor dominan yang 



mempengaruhi keputusan pembelian. Dari isi pesan akan diketahui mengenai 

manfaat suatu produk, merek, harga suatu produk sehingga secara tidak langsung 

akan menimbulkan pertimbangan untuk membuat suatu keputusan dalarn 

melakukan pembelian atas produk tersebut.  

Hubungan dengan pengembangan strategi pemasaran, sifat dinamis 

perilaku konsumen mengimplikasikan bahwa pemasar seharusnya tidak 

menerapkan strategi pemasaran yang sarna sepanjang waktu. Afeksi konsumen 

merupakan komponen yang penting lainnya dari setiap strategi promosi, riset 

pasar dan segmentasi khususnya pada iklan pembalut Laurier. Pertama dalam 

mengembangkan karnpanye iklan harus menunjukkan seseorang yang nyaman, 

tenang dan bahagia tanpa keraguan. Dengan menggunakan produk pembalut 

wanita Laurier. Kedua, jika perbedaan dalarn intensitas afeksi ditemukan 

berhubungan dengan preferensi iklan, maka manager harus menggunakan variabel 

ini untuk tujuan segmentasi.  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. KESIMPULAN  

Berdasarkan data dan analisis selama penelitian maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dari jenis kelamin responden dapat diketahui semua respond en memiliki 

jenis kelamin perempuan. Berdasarkan umur dapat diketahui bahwa ratarata 

usia terbesar adalah usia 21-24 tahun sebesar 39.98%. Berdasarkan pekerjaan 

dapat diketahui bahwa rata-rata responden mempunyai status sebagai pelajar 

atau mahasiswa yaitu sebesar 30.82%. Sedangkan untuk pengeluaran 

responden per bulan sebagian besar adalah >Rp 1.000.000.-. Responden 

berdasarkan lama menonton televisi diketahui sebesar 45.83%. Berdasarkan 

acara televisi televisi yang disukai. responden cenderung menyukai acara 

ataU program hiburan yaitu sebesar 57.5%. Dan untuk karakteristik 

responden berdasarkan sikap saat ada iklan di televisi lebih sering tetap 

menonton sebesar 55.83%.  

2. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas maka dapat diketahui bahwa 

jawaban responden dikatakan valid karena koefisien validitas (r hasil) lebih 

besar dari r tabel dan signifikasi kurang dari 0.05 (5%). dan dikatakan reliabel 

karena dari hasil uji didapat koefisien korelasi hitung lebih besar dari r tabel.  

3. Didalam pengujian asumsi klasik dapat cliketahui bahwa penelitian terbebas 

clari asumsi multikolinearitas clan heterokedastisitas serta memenuhi asumsi 

normalitas. Dengan demikian penelitian ini layak dianalisis dan dibahas.  



4. Berdasarkan hasil dari analisis regresi berganda, dapat diketahui bahwa 

variabel isi pesan, format pesan, struktur pesan dan sumber pesan yang 

dipakai sebagai variabel bebasnya mampu menjelaskan variabel terikat yaitu 

variabel keputusan pembelian. Hal ini dapat diketahui dari koefisien 

determinasi berganda (R
2
), yang kegunaaannya untuk mengetahui besarnya 

sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas pengarohnya 

terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel bebas 

(X) yang tidak dimasukkan ke dalam model. HasH pengolahan data diperoleh 

Adjusted R Square sebesar 0,638 atau 63,8%. Artinya bahwa variabel 

keputusan pembelian (Y) dijelaskan sebesar 63,8% oleh isi pesan (Xl), format 

pesan (X2), struktur pesan (X3) dan sumber pesan (X4) sedangkan sisanya 

36,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar empat variabel bebas yang diteliti.  

5. Berdasarkan dari analisis regresi berganda dapat diketahui variabel yang 

dominan mempengaruhi keputusan pembelian produk pembalut wanita LA 

URIER adalah variabel isi pesan (X 1), ini dapat dilihat dengan 

menggunalcan Standardized Ceofficients (Beta), karena mempunyai nilai 

koefisien beta tertinggi diantara keempat variabel lainnya. Hal ini dibuktikan 

dengan koefisien beta pada isi pesan (Xl) sebesar 0,398, format pesan (X2) 

sebesar 0,191, struktur pesan (X3) sebesar 0,162 dan sumber pesan (X4) 

sebesar 0,200.  



5.2 SARAN  

Setelah membuat kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran-saran yang 

dapat diberikan oleh penulis berkenaan dengan hasil penelitian adalah sebagai 

berikut:  

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada kajian tentang pengaruh iklan televisi 

terhadap keputusan pembelian, namun j ika diamati ada faktorfaktor lain yang 

juga ikut mempengaruhi keputusan pembelian konsumen untuk membeli produk 

pembalut wanita LAURIER, baik dari segi harga, kualitas produk, kemasan 

maupun distribusi. Untuk itu disarankan supaya diadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai variabel-variabel lain yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen.  

2. Bila memungkinkan hendaknya penelitian berikutnya dapat menggunakan metode 

sampling yang tingkat generalisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan metode 

yang dipakai dalam penelitian ini.  

3. Sebaiknya dalam pembuatan iklan, pihak produsen dan biro iklan lebih 

memperhatikan variabel isi pesan. Isi pesan terse but harns sesuai dengan tema 

iklan dari produk yang akan ditawarkan. Pes an yang akan disampaikan dibuat 

singkat, jelas dan memuat keseluruhan informasi tentang produk yang ditawarkan.  

4. Isi pesan merupakan variabel yang paling dominan, meskipun seperti itu variabel 

lainnya yaitu format pesan, struktur pesan, dan sumber pesan juga perlu 

ditingkatkan supaya iklan yang ditaya11gkan lebih bisa menarik perhatian 

konsumen.  

5. PerIu adanya inovasi bam dalam pernbuatan iklan yaitu iklan dibuat sernenarik 



rnungkin, sehingga rnampu rnenirnbulkan kesan tersendiri bagi pernirsa. Salah 

satu eara yang dilakukan adalah dengan rnenampilkan iklan yang lueu, nanmun 

tidak rnenyirnpang dari tern a iklan produk yang ditawarkan sehingga iklan dapat 

diterirna oleh pernirsa.  
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