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SARI 

Adhi Yustianto Farohidi. 2009. "Pengaruh Karakteristik Bintang Idola Iklan 
(CELEBRITY ENDORSER) dan Citra Produk terhadap Keputusan Pembelian 
Sepeda Motor Merek Honda di Kota Semarang”. Prodi Manajemen Pemasaran. 
Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Iklan, Citra Produk, Keputusan Pembelian 
 Keputusan pembelian yang dilakukan oleh seorang konsumen dalam 
melakukan pembelian sebuah produk seringkali melibatkan pertimbangan-
pertimbangan yang sangat kompleks seperti halnya dalam pembelian sebuah 
sepeda motor. Salah satu pertimbangannya adalah bintang iklan yang sesuai 
dengan produk diiklankannya dengan maksud untuk menarik minat konsumen 
untuk membeli. Selain itu citra produk juga dapat menentukan konsumen dalam 
melakukan pembelian, sebab dengan citra produk yang bagus akan memberikan 
kesadaran produk dalam benak konsumen sehingga akan terjadi keputusan 
berulang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Adakah 
pengaruh karakteristik bintang idola iklan terhadapkeputusan pembelian produk 
sepeda motor merek Honda di kota Semarang? (2) Adakah pengaruh citra produk 
terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di kota Semarang? Dan (3) 
Adakah pengaruh karakteristik bintang idola iklan dan citra produk terhadap 
keputusan pembelian sepeda motor Honda di kota Semarang. Penelitian ini 
bertujuan : (1) Untuk mengetahui pengaruh karakteristik bintang idola iklan 
terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di kota Semarang (2) Untuk 
mengetahui pengaruh citra produk terhadap keputusan pembelian sepeda motor 
Honda di kota Semarang (3) Untuk mengetahui pengaruh antara variabel 
karakteristik bintang idola iklan dan citra produk terhadap keputusan pembelian 
sepeda motor Honda di kota Semarang. 

Populasi penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian 
sepeda motor merek Honda di kota semarang sebanyak 100 orang. Pengambilan 
sampel berjumlah 30 orang dilakukan dengan metode incidental sampling atau 
sampling kebetulan.Variabel yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu (1) 
Karakteristik Bintang Idola Iklan, (2) Citra Produk, dan (3) Keputusan Pembelian. 
Penelitian ini menggunakan alat analisis Deskriptif Persentase dan Regresi Linier 
Berganda. 

Hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan regresi : Y = 0,564 
+0,302 X1 + 0,740 X2. Uji keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh 
Sig.F = 162,710 dengan harga signifikansi sebesar 0,000 atau < 0,05, yang berarti 
ada pengaruh karakteristik bintang idola iklan dan citra produk terhadap 
keputusan pembelian. Hasil uji parsial diperoleh t1 = 3,095 dengan nilai sig.t = 
0,03 atau < 0,05, hal ini berarti ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian dan t2 = 9,391 dengan nilai sig.t = 0,03<0,05, hal ini berarti ada 
pengaruh citra produk terhadap keputusan pembelian. Persamaan regresi linier 
berganda yaitu bahwa variabel karakteristik bintang idola iklan dancitra produk 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Variabel citra produk (69%) 
memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan pembelian konsumen 
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daripada variabel karakteristik bintang idola iklan (30%). Melalui koefisien 
determinasi persamaan regresi linier berganda yang diperoleh, ternyata variabel 
karakteristik bintang idola iklan dan citra produk hanya bisa menjelaskan sebesar 
76,6% keputusan pembelian konsumen terhadap sepeda motor Honda di kota 
Semarang. 

Kesimpulan bahwa karakteristik bintang idola iklan berpengaruh negatif  
terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di kota Semarang. Variabel 
citra produk ini merupakan faktor yang lebih berpengaruh terhadap penurunan 
keputusan pembelian sepeda motor Hondadi Kota Semarang. Oleh karena itu bagi 
para konsumen yang akan melakukan keputusan pembelian hendaknya lebih 
mempertimbangkan citra produk dengan melihat kualitas dan manfaat yang 
diperoleh dari produk yang dibelinya tetapi dengan harga yang relatif terjangkau.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dalam perekonomian dewasa ini sangat 

mempengaruhi dunia usaha, baik disektor industri maupun jasa. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan semakin banyaknya produk yang memasuki pasaran dengan 

berbagai macam bentuk, merek,. Sehingga akan mengundang persaingan diantara 

perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis. Untuk menghadapi 

persaingan tersebut perusahaan kemudian lebih banyak berorientasi pada 

kebutuhan konsumen, dengan tujuan memberikan kepuasan dalam situasi yang 

kompetitif. Agar produk perusahaan selalu ada dibenak konsumen, perusahaan 

melakukan berbagai macam strategi promosi, meliputi personal selling, public 

relation, direct selling, iklan, e- commerce, dan sebagainya. Promosi melalui 

media periklanan sangat efisien karena mempunyai daya bujuk ( persuasif) yang 

kuat dan juga efektif untuk mempengaruhi konsumen karena dapat memberikan 

informasi yang jelas terhadap produk yang ditawarkan. Salah satu penyebabnya 

tingginya tingkat persaingan di dunia bisnis baik lokal maupun global adalah 

adanya fenomena yang secara nyata dapat disaksikan setiap hari yaitu semakin 

gencarnya perusahaan-perusahaan memasarkan produknya melalui iklan di 

berbagai media massa. Strategi periklanan melalui media televisi merupakan 

pemilihan strategi yang tepat sebagai media periklanan karena televisi mempunyai 

kemampuan untuk menggambarkan emosi secara keseluruhan dibandingkan 

dengan media lainnya. Menurut Jeffkins (2006) televisi merupakan media yang 
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menimbulkan keinginan atau memberi kesan realistik, melalui tatapan mata dan 

telinga karena mampu menggabungkan kombinasi dari suara (sounds) gambar 

(picture) warna (colours) dan gerakan serta peluang untuk mendemonstrasikan 

produk secara langsung sehingga dapat lebih cepat memunculkan reaksi 

konsumen dan mampu mempengaruhi sikap konsumen.  

Dalam masyarakat yang tingkat kompetisinya tinggi, perusahaan harus 

bersaing untuk mendapatkan perhatian publik. Setiap perusahaan seharusnya 

menciptakan identitas visual yang dengan segera bisa dikenali publik. Identitas 

visual bisa dibuat dalam media yang menggunakan artis sebagai moderator 

pemasaran suatu produk. Penggunaan bintang iklan berperan sebagai orang yang 

akan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen yang menunjuk pada produk 

yang didukungnya, persepsi konsumen akan bertambah apabila bintang idola 

mendukung iklan tersebut. Menurut Metha (1990) selebriti memiliki kekuatan 

yang dijadikan sebagai alat untuk membujuk, merayu dan mempengaruhi 

konsumen sasaran yaitu ketenaran, meskipun tidak selalu ketenaran selebriti lebih 

efektif daya bujuknya daripada sebuah produk yang didukung dengan kalangan 

non selebriti.  

Menurut Sukmawati dan Joko Suyono, (2005: 21) model iklan atau disebut 

endorser dapat berperan besar dalam mempengaruhi audiens didalam iklan suatu 

produk. Penggunaan bintang idola iklan yang berpengaruh besar terhadap 

keputusan pembelian konsumen, bisa jadi adalah model iklan yang memiliki 

karakteristik. 
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Berdasarkan penelitian Lukia Zuraida dalam Uswatun Chasanah (1997:73) 

dikatakan bahwa perhatian produsen terhadap pasar dan konsumen tumbuh sangat 

cepat. Ini berarti iklan dengan menggunakan bintang iklan telah berfungsi sebagai 

ujung tombak perusahaan dalam menembus pasar yang semakin ketat oleh 

karenanya iklan harus dirancang sedemikian rupa dengan pertimbangan yang 

matang agar tujuan yang hendak dicapai melalui iklan dapat efektif. Agar suatu 

pesan iklan menjadi efektif proses pengiriman harus berhubungan dengan proses 

penerimaan si penerima, untuk itu komunikator harus merancang pesan agar 

menarik perhatian sasarannya. 

Menurut Dharmmesta (1990:15), komunikasi pemasaran menggunakan artis 

idola merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual 

yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran, serta 

mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua 

pihak untuk berbuat lebih baik. 

Menurut Sutisna (2003: 12) komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk 

menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai 

keberadaan produk di pasar terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan 

produk di pasar. Terdapat 5 jenis promosi yang biasa disebut sebagai bauran 

promosi yaitu iklan (advertising), penjualan tatap muka (personal selling), 

promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat dan publisitas 

(publlicity and public relations), serta pemasaran langsung (direct marketing). 

Menurut Melly Maulin Purwaningwulan dalam W Mahestu Noviandra K 

(2006:63) dalam dinamika kompetisi antara produk dalam benak konsumen, 
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produk harus mempunyai mempunyai kedudukan yang unik jika dibandingkan 

dengan merek lain, sehingga diperlukan positioning merek yang tepat yang 

menjelaskan diferensiasi dengan kompetitor. Dengan pertimbangan bahwa para 

konsumen meresapi posisi merek tersebut sebagai motor yang akan mengubah 

pandangan hidup mereka dan penampilannya yang strategis. Agar komunikasi 

dapat terbentuk dan menimbulkan asosiasi yang kuat antara merek dan atributnya, 

setiap positioning merek disebut dengan brand promise. Brand promise berupa 

serangkaian kata yang menggambarkan sebuah janji yang dengan sendirinya harus 

ditepati. Janji inilah yang membedakan dengan merek pesaing dan menjadi daya 

tarik untuk mencoba, menggunakan, merasakan dan mengalami produk.  

Definisi tersebut mengandung arti bahwa iklan selain berfungsi 

memberitahu akan kehadiran suatu produk, juga memperlihatkan citra perusahaan 

kepada konsumen. Tanpa iklan, para konsumen yang berada jauh dari pusat-pusat 

produksi tidak akan memperoleh informasi mengenai barang yang dibutuhkannya. 

Jadi iklan dapat menambah nilai produk dengan memberikan informasi kepada 

konsumen. Dalam upaya memasarkan produk, perusahaan perlu menjalin 

komunikasi yang baik dengan konsumen dan perantara melalui komunikasi 

pemasaran melalui iklan menggunakan artis sebagai simbol. 

Menurut Shimp dalam Sukmawati dan Joko Suyono (2005: 21) Bintang 

televisi, aktor film dan atlet terkenal banyak digunakan dalam iklan majalan, 

maupun TV komersial untuk mendukung produk. Bintang iklan berperan sebagai 

orang yang berbicara tentang produk, yang akan mempengaruhi sikap dan 

perilaku konsumen yang menunjuk pada produk yang didukungnya, hasil 
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penelitian tersebut menghasilkan penjualan produk yang meningkat akibat dari 

penggunaan bintang idola iklan. Sikap dan persepsi konsumen bertambah ketika 

bintang idola iklan mendukung produk tersebut. 

Menurut Nguyen, Nha and Guston Leblanc (2002:242) dalam Asep 

Hermawan citra adalah salah satu aset terpenting dari perusahaan atau organisasi. 

Citra yang yang baik merupakan perangkat yang kuat bukan hanya untuk menarik 

konsumen untuk memilih produk atau jasa perusahaan, melainkan juga dapat 

memperbaiki sikap dan kepuasan konsumen terhadap perusahaan. 

Definisi tersebut mengandung arti bahwa citra menunjuk pada suatu 

gambaran (image), suatu kesan penghayatan yang menangkap arti bagi seseorang. 

Citra memang tidak jauh dari guna namun lebih bertingkat spiritual, lebih 

menyangkut derajat dan martabat manusia atau lingkungan yang ada didalamnya.  

Menurut Menurut Melly Maulin Purwaningwulan dalam Asep Hermawan 

(1999: 255) strategi membangun citra produk dengan menggunakan nama 

perusahaan untuk mengidentifikasikan seluruh produk yang ditawarkan dapat 

mengunakan satu program iklan dan promosi penjualan untuk mendukung semua 

produk perusahaan.  Strategi pemberian merek pada suatu produk tertentu 

digunakan oleh berbagai produsen yang menghasilkan barang-barang yang sering 

dibeli. Merek sebuah produk akan memberi identifikasi unik dalam pasar. 

Menurut Kasali, (1995: 79) citra produk merupakan nilai sebuah harapan 

yang dimunculkan oleh penjual untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan 

seseorang dengan bentuk sebuah perjanjian dengan pembelinya. Merek secara 

implisit merupakan jaminan bahwa apa yang diharapkan oleh konsumen adalah 



6 

 

apa yang akan mereka dapatkan. Tanda sebuah merek yang hebat adalah akhir 

produksi dari proses tersebut. Semakin dekat harapan dengan kesesuaian 

penampilan dalam bentuk riil dan subtansinya akan semakin baik sebuah merek 

Ada empat identitas merek yang layak diketahui. Identitas merek ini akan 

membangun hubungan antara merek dan konsumen yang melibatkan keuntungan 

fungsional, emosional maupun ekspresi diri.  

Dalam implementasinya iklan Honda sangat sering ditayangkan di televisi, 

frekuensi penayangannya dalam 1 hari produk Honda mempunyai jadwal tayang 

lebih dari 15 kali dalam sehari. Produk Honda sering menjadi iklan utama dalam 

acara televisi baik televisi nasional maupun televisi lokal. Disamping itu iklan 

outdour penempatan baliho super besar di daerah Semarang pada lokasi yang 

strategis seperti terletak pada bundaran taman Diponegoro, di depan pasar 

Jatingaleh, Jalan Soekarno Hatta Km 12 Ungaran, dan pusat Kota Simpang Lima. 

Produsen sepeda motor merek Honda pernah mengadakan event safety riding 

(cara mengendarai sepeda motor dengan aman) setiap peluncuran produk baru 

sehingga konsumen dapat uji test motor Honda. Tidak kalah serunya dengan acara 

event bertajuk mudik bareng Honda yang diadakan pada menjelang hari raya idul 

fitri. kemudian penggunaan bintang iklan terkenal dalam hal ini adalah Agnes 

Monica sebagai icon Honda mempunyai tingkat kepopuleran yang tinggi hal ini 

dapat di buktikan dengan data berikut : 
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Tabel 1.1 

Data artis terbaik Indonesia 

PERINGKAT NAMA  
1 Agnes Monica 

2 Chelsea Olivia Wijaya 

3 Cinta Laura 

4 Naisila Mirdad 

5 Shieren Sungkar 

     SUMBER PANASONIC AWARD 2007 

Berkaitan dengan hal tersebut saat ini persaingan di bidang otomotif 

khususnya sepedamotor di kota Semarang saat ini semakin marak apalagi dengan 

munculnya permintaan yang meningkat terhadap sepeda motor sebagai sarana 

transportasi menjadi suatu kebutuhan yang meningkat.  

Tabel 1.2 

Permintaan sepeda motor produk Jepang 

Tahun Market Share 

2005 69,18% 

2006 71,26% 

2007 75,47% 

2008 76,58% 

Sumber : Majalah SWA Vol. XXI/2008 

Berdasarkan data dari Majalah SWA Vol. XXI Tahun 2008 diketahui 

bahwa  peminat kendaraan sepedamotor produk Jepang di Semarang menguasai 

pangsa pasar sebesar 76,58%, prosentase tersebut meningkat drastis dari tahun 

2005 sampai dengan 2008. Pada tahun 2005 pangsa pasar sepedamotor produk 



8 

 

Jepang di Semarang sebesar 69,18%, pada tahun 2006 meningkat sebesar 71,26%, 

pada tahun 2007 kembali meningkat sebesar 75,47%. Dari keseluruhan produk 

sepedamotor produk Jepang tersebut yang paling mendominasi pangsa pasar di 

Semarang yaitu Honda. Hal ini karena sepedamotor merek Honda selalu 

menggunakan jurus strategi untuk menjaga kelangsungan produknya. 

Dengan tingkat frekuensi iklan televisi yang cukup sering, iklan outdoor 

yang cukup strategis, mengadakan event bergengsi serta penggunaan selebriti 

kelas atas sebagai bintang iklan dalam memasarkan produknya tidak mampu 

untuk mendongkrak jumlah pembelian sepeda motor merek Honda, penjualan 

Honda terus menurun dalam beberapa bulan terakhir, hal ini dapat dilihat dari 

market share Honda dan data penjualan Honda 

Tabel 1.3 

Data Market Share Sepeda Motor Jepang 

Produk Market Share 2007 Market Share 2008

Honda 32,06% 25,53% 

Yamaha 57,60% 56,92% 

Suzuki 9,60% 15,72% 

Kymco 1,83% 1,83% 

Sumber : Blog rudi hariatmoko.com 
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Tabel 1.4 
Data penjualan sepeda motor Honda 

Periode tahun 2006-2008 
No Produk Tahun 

2006 % 2007 % 2008 % 
1 Type Supra Fit - - 105.210 13,5 100.276 14,2
2 Type Revo - - 127.103 16,3 119.810 17 
3 Type Mega Pro 109.287 46,5 99.101 12,7 75.722 10,7
4 Type Tiger 125.302 53,4 103.196 13,2 92.981 13,2
5 Type Fit X -  121.019 15,5 97.712 13,8
6 Type Cs 1 -  - - 562 7.9 
7 Type Blead -  - - 289 4,1 
8 Type Vario -  90.122 11,5 87.256 12,3
9 Type Supra X 125 -  132.235 16,9 129.256 18,3

Jumlah motor 234.589 100 777.986 100 703.864 100 
Sumber : PT. Astra Semarang 

Apabila dilihat dari kualitas dari kendaraan merek Honda memang tidak 

mengecewakan bila dibandingkan dengan kendaraan dari Jepang yang lain  

(Yamaha & Kawasaki).  Hal ini dikarenakan Honda memiliki komitmen bahwa 

kualitas yang paling diutamakan. Apabila terjadi kerusakan suku cadang yang 

dimiliki kendaraan merek Honda juga sangat banyak bahkan di bengkel-bengkel 

yang kecilpun menyediakan lengkap dengan kualitas yang ditawarkan. 

Berdasarkan Jack Trout et. all, (2002:159) menyatakan bahwa dalam 

menganalisa strategi pemasaran, perusahaan terlebih dahulu harus mengamati 

perubahan yang sedang terjadi, hal tersebut akan menimbulkan keberhasilan yang 

besar dalam penerapan strategi pemasaran yaitu mendapatkan pelanggan dalam 

kancah persaingan yang ketat. 

Definisi tersebut memiliki arti bahwa strategi tersebut juga harus 

dipergunakan oleh semua perusahaan secara luas dalam kategori produk sebagai 

market leader, market follower atau marketnicher. Walaupun program-program 

yang dijalankannya berbeda namun antara kategori satu dengan lainnya, namun 
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mempunyai tujuan tunggal yaitu meningkatkan pangsa pasar pada pasar masing-

masing. Dan akan berhasil jika strategi yang antara lain melibatkan bintang iklan 

selaku moderator pemasaran dan produk yang diinformasikan sesuai dengan 

keinginan masyarakat. 

Perilaku konsumen dapat digunakan perusahaan untuk mempelajari 

faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, faktor-

faktor tersebut yaitu citra selebriti selaku penyampai pesan dan citra produk yang 

memuaskan. Apabila pihak produsen mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor 

yang dapat dipertimbangkan konsumen dalam melakukan keputusan, maka 

produsen akan mengalami keuntungan karena konsumen akan membeli produk 

tersebut.  

Sedangkan menurut (Philip Kotler, 2000 : 65) adalah merupakan suatu 

ketentuan untuk mengidentifikasikan semua pilihan yang mungkin untuk 

memecahkan persoalan dan menilai pilihan-pilihan secara sistematis dan obyektif 

serta sasaran-sasaran yang menentukan keuntungan dan kerugiannya. 

Sedangkan menurut (Philip Kotler, 2000 : 68) yaitu kemasan, iklan, 

pemasok, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Dalam penelitian ini dipilih 

3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor merek 

honda yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas dan asosiasi merek, dimana 

ketiganya merupakan eksistensi merek. 

Demikian halnya yang terjadi di Semarang, persaingan dalam mencari 

konsumen terlihat ketika bermunculan dealer-dealer cabang dari berbagai merek 

sepeda motor. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya, 
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dealer-dealer tersebut berusaha untuk tetap bersaing dengan dealer dari merek 

pesaing yang sejenis, dengan harapan para konsumennya tetap merasa puas. 

Berdasarkan data di kota Semarang terdapat 282 dealer yang menjual produk 

sepedamotor berbagai merek antara lain produk dari Jepang antara lain Yamaha, 

Suzuki, Honda, Kawasaki serta produk dari Cina antara lain Jialing, Kymco, 

didominasi oleh produk Jepang. Adapun data yang berhasil dihimpun bahwa 

tingkat penjualan sepeda motor produk Jepang selama kurun waktu 2006 sampai 

dengan tahun 2008 mengalami peningkatan yang semakin pesat, namun produk 

dari Jepang lebih didominasi oleh merek Yamaha, sedangkan merek Honda 

walaupun tidak secara drastis tingkat penurunannya namun hal ini menimbulkan 

permasalahan yang cukup kompleks, selama tahun 2006 produk Honda 

mengalami penurunan penjualan selama tahun 2006 produk Honda mengalami 

penurunan penjualan untuk sepeda motor type Megapro 46,5% dan type Tiger 

sebesar 53,4 %, pada tahun 2007 Type Supra Fit turun 13,5%, Revo 16,3 %, 

Megapro 12,7%, Tiger 13,2 %, Fit X 15,5 %, Vario 11,5 % dan Supra X 125 16,9 

% dan tahun 2008 kembali mengalami penurunan penjualan untuk type Supra Fit 

12,2%, Revo 15,4%, Megapro 9,7 %, Tiger 12,2 %, Fit X 13,8%, Cs 1 7,9%, 

Blead 4,1%, Vario 10,3% dan Supra X 125 14,3%.  

Atas uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Karakteristik Bintang Idola Iklan (Celebrity Endorser) dan Citra Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Honda di Kota 

Semarang 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok pikiran 

secara jelas dan sistematis, sehingga akan mudah dipakai dengan jelas dari 

permasalahan sebenarnya. Adapun pokok permsalahan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh karakteristik bintang idola iklan terhadap keputusan 

pembelian produk sepeda motor merek Honda di kota Semarang? 

2. Adakah pengaruh citra produk terhadap keputusan pembelian produk sepeda 

motor merek Honda di kota Semarang? 

3. Adakah pengaruh karakteristik bintang idola iklan dan citra produk terhadap 

keputusan pembelian produk sepeda motor merek Honda di kota Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik bintang idola iklan terhadap 

keputusan pembelian produk sepeda motor merek Honda di kota Semarang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh citra produk terhadap keputusan pembelian 

produk sepeda motor merek Honda di kota Semarang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik bintang idola iklan, citra produk 

terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor merek Honda di kota 

Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

khususnya bidang pemasaran produk, gambaran mengenai pengaruh 

karakteristik bintang idola iklan dan citra produk terhadap keputusan 

pembelian produk sepeda motor merek Honda di kota Semarang. 

b.  Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

meningkatkan pemahaman yang dimiliki peneliti antara teori yang 

diperoleh dari bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada. 

c.  Bagi Penelitian lain 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

dan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel lain. 

2. Manfaat Praktis  

Bagi Perusahaan PT. Astra Honda Motor Semarang, yaitu memberikan 

masukan dalam mengambil kebijakan untuk perilaku konsumen terhadap produk 

sepeda motor Honda sehingga penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi 

yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

pemasaran. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun susunan sistematika dalam penelitian ini dalah sebagai berikut : 

A. Pendahuluan 

B. Bagian Isi 
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1. BAB I : Pendahuluan  

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

2.   BAB II : Landasan Teori 

Berisi tentang teori tentang karakteristik bintang idola iklan, citra 

produk, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

3.   BAB III : Metode Penelitian 

Berisi tentang metode penelitian yang meliputi, variabel penelitian 

definisi operasional,  jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, metode analisis data. 

4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan, analisis 

data  yang telah dilakukan serta pembahasan. 

5. BAB V : Penutup 

Bagian ini merupakan bab akhir dari isi pokok skripsi terdiri dari 

simpulan dan saranKesimpulan dan penutup 

C. Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran-Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 IKLAN 

2.1.1 Pengertian Iklan 

Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan 

suatu produk yang ditujukan pada masyarakat melalui suatu media. Iklan 

merupakan komponen bauran pemasaran, pada dasarnya iklan dapat digunakan 

untuk menambah kegiatan informasi pada suatu penawaran produk. Disamping itu 

iklan juga sebagai sarana info, iklan juga sebagai alat persuasif atau alat untuk 

membujuk agar masyarakat mau membeli dan mampu mencoba produk yang 

diiklankan. Di lain pihak iklan dapat dipakai sebagai alat untuk memuaskan 

kebutuhan konsumen. 

Iklan adalah pesan yang menawarkan suatu yang ditujukan kepada suatu 

kelompok masyarakat atau individu lewat suatu media namun demikian untuk 

membedakan dengan pengumuman biasanya iklan diarahkan untuk membuat 

seseorang tertarik membeli. 

 

2.1.2. Fungsi Periklanan 

Shimp (2003:357) mengatakan bahwa periklanan mempunyai 

fungsi untuk : 
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1.  Informing 

Periklanan membuat konsumen sadar (aware) akan merek-merek 

baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta 

menfasilitasi pencitaan merek yang positif. 

2.  Persuading 

Iklan yang efektif akan mampu membujuk pelanggan untuk 

mencoba produk atau jasa baru yang diiklankan 

3.  Reminding 

Iklan akan menjaga merek perusahaan tetap segar dalam ingatan 

konsumen 

4.  Adding Value 

Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan 

mempengaruhi persepsi konsumen tentang merek dan perusahaan. 

5.  Assisting 

Periklanan dapat berperan sebagai pendamping yang memfasilitasi 

upaya-upaya lain dari perusahaan.    

 

2.1.3 Tujuan Periklanan  

 Menurut Kotler (2002 : 658) langkah pertama dalam menyusun program 

periklanan dalah menentukan  tujuan periklanan,tujuan tersebut harus sesuai 

dengan atau mengikuti keputusan sebelumnya tantang pasar sasaran ,pemosisian 

pasar dan bauran pemasaran 
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 Tjiptono (1997:240) mengatakan bahwa tidak tepat jika periklanan 

ditujukan hanya untuk mempengaruhi penjualan ,sebab banyak variabel yang 

mempengaruhi penjualan termasuk iklan itu sendiri. Pendeketan yang lebih tepat 

adalah apabila tujuan periklanan diarahkan pad tahap-tahap kesiapan pembeli 

untuk membeli produk ,yaitu mengubah pelanggan yang tidak tahu menjadi 

memahami, mmengambil sikap, lalu membeli. Oleh karena itu pemasar harus 

menentukan tahap mana yang perlu digarap lewat iklan. 

 Tujuan periklanan dapat dikelompokan apakah tujuan mereka memberi 

tahu, membujuk , atau mengingatkan (Kotler 2002: 658). Periklanan informatif 

(informative advertising), terutama ada dalam tahap perintisan terhadap sebuah 

kategori produk yang tujuanya adalah untuk membangun permintaan 

primer.Periklanan persuasif (Persuasive advertaising) menjadi penting dalam 

tahap bersaing dimana tujuan periklanan adalah membangun permintaan  selektif 

bagi merek tertentu. Periklanan yang bersifat mengingatkan (reminder 

advertaising) sangat penting bagi produk yang telah dewasa . Tujuan periklanan 

sebagai berikut : 

A. Untuk memberi tahu 

 Memberi tahu pasar tentang produk baru, menyarankan penggunaan baru 

bagi sebuah produk, memberitahu pasar tentang adanya perubahan harga 

,menjelaskan bagaimana cara kerja produk, menjelaskan layanan yang tersedia, 

meluruskan kesan yang salah , mengurangi rasa takut pembeli, membangun citra 

perusahaan 
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B. Untuk membujuk 

 Membangun prefensi merek, mendorong beralih ke merek anda,mengubah 

pembeli tentang atribut produk, membujuk pembeli untuk membeli sekarang, 

membujuk pembeli untuk menerima kunjungan penjualan 

C. Untuk mengingatkan 

 Mengingatkan pembeli bahwa produk akan dibutuhkan dalam waktu 

dekat, mengingatkan pembeli dimana harus membelinya, mempertahankannya 

dalam benak pembeli selama masa penjualan sepi (off season), mempertahankan 

kesadaran yang tinggi akan merek dalam benak pembeli 

 Tjiptono (2001:240) mengatakan bahwa ada beberapa cara untuk 

menentukan tujuan periklanan yaitu : 

A. Inventory approach  

 Dalam pendekatan ini, tujuan periklanan ditentukan atau diambil dari 

kumpulan berbagai tujuan perusahaan dilihat dari sudut pandang pemasaran 

perusahaan. Dengan pendekatan ini pemasar dapat menyadari bahwa ada banyak 

tujuan berbeda yang bisa di tekankan dalam pengiklanan, dan pemilihan tujuan 

hendaknya mempartimbangkan  tujuan pemasaran lainya. Akan tetapi kelemahan 

dalam pendekatan ini adalah bahwa tujuan yang dapat dipilih tidak feasible atau 

malah bertentangan 

B. Hierarchy approach 

 Pendekatan ini didasarkan pada dugaan bahwa sebelum membeli produk 

pelanggan melewati tahapan-tahapan variabel psikologis. Oleh karena itu, tujuan 

periklanan  haruslah menggerakan tahapan-tahapan  tersebut dalam suatu hieraki. 
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Tujuan periklanan misalnya menarik perhatian awal pelanggan, persepsi, lalu 

perhatian yang lebih, dan minat membeli.Atau dapat pula mempengaruhi 

pemahaman, perasaan, emosi, motivasi, keyakinan, minta,keputusan , citra, 

asosiasi, ingatakan, dan atau pengenalan pelanggan. Meskipun demikian, sulit 

sekali menghubungkan tujuan – tujuan itu dengan tujuan pemasaran. Selain itu 

pengukuran variabel psikologis  juga sulit di lakukan dan bersifat subyektif 

apabila dibandingkan pengukuran pencapaian tujuan seperti laba 

C. Attudinal approach 

 Pendekatan ini menyarankan agar sasaran tujuan periklanan adalah 

mempengaruhi struktur sikap. Tujuan-tujuan periklanan dapat berupa pernyataan-

pernyataan berikut: 

1) Mempengaruhi kekuatan yang paling berpanguruh dalam pemilihan kriteria 

untuk mengevaluasi merek dari kelas produk tertentu 

2) Menambah kateristik pada hal-hal yang dianggap menonjol pada kelas produk  

3) Meningkatkan atau menurunkan peringkat karekteristik kelas produk yang 

menonjol 

4) Mengubah persepsi terhadap merek perusahaan pada berbagai karakteristik 

produk tertentu yang menonjol atau penting 

5) Mengubah persepsi terhadap merek-merek yang berisaing  pada beberapa 

karakteristik produk tertentu yang menonjol atau penting 

 Agar tujuan periklanan berjalan sesuai dengan rencana perusahaan ,tujuan 

perusahaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Shimp1997:377) 
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a. Tujan haruslah kuantitatif, persyaratan ini menuntut agar tujuan iklan bisa 

dinyatakan dalam istilah-istilah kuantitatif, agar bisa diukur 

b. Tujuan harus menyebutkan perubahan yang diinginkan 

c. Tujuan harus realistik, tujuan yang tridak realistik tidak bermanfaat karena 

tidak mempunyai tujuan sama sekali, tujuan yang tidak realistik tidak bisa 

dicapai dalam waktu yang ditentukan 

d. Tujuan haruslah konsisten secara internal, tujuan periklanan haruslah cocok 

dengan tujuan yang dirancang bagi komponen-komponen lainya dari bauran 

pemasaran 

e. Tujuan haruslah jelas dan tertulis, agar tujuan bisa mencapai maksud untuk 

membantu komunikasi dan memungkinkan evaluasi, maka tujuan tersebut 

harus dinyatakan dengan jelas dan tertulis   

 

2.2 Bintang Idola Iklan (Celebrity Endorser) 

2.2.1 Pengertian karakteristik bintang idola iklan (Celebrity Endorser) 

Menurut Shimp dalam Sukmawati dan Joko Suyono (2005: 21) Bintang 

televisi, aktor film dan atlet terkenal banyak digunakan dalam iklan majalan, 

maupun TV komersial untuk mendukung produk. Bintang iklan berperan 

sebagai orang yang berbicara tentang produk, yang akan mempengaruhi sikap 

dan perilaku konsumen yang menunjuk pada psouk yang didukungnya, hasil 

penelitian tersebut menghasilkan penjualan produk yang meningkat akibat dari 

penggunaan bintang idola iklan. Sikap dan persepsi konsumen bertambah 

ketika bintang idola iklan mendukung produk tersebut. 
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Menurut Sukmawati dan Joko Suyono, (2005: 21) model iklan atau 

disebut endorser dapat berperan besar dalam mempengaruhi audiens didalam 

iklan suatu produk. Penggunaan bintang idola iklan yang berpengaruh besar 

terhadap keputusan pembelian konsumen, bisa jadi adalah model iklan yang 

memiliki karakteristik. 

Menurut Uswatun Chasanah, (1997:78) Individu yang kreatif akan 

menggunakan berbagai metode untuk menciptakan daya tarik iklan. Metode 

yang umum sering dilakukan adalah dengan menggunakan artis bintang idola. 

Metode ini ternyata merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan 

strategi iklan yang kreatif dan inovatif. 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat 

mendapatkan pesan iklan yang menarik perusahaan-perusahaan harus mencari 

gaya, bunyi, kata-kata, format untuk membuat pesan iklan. Elemen tersebut 

harus menyampaikan citra dan pesan yang dikandung dalam sebuah produk, 

setiap produk dipresentasikan dengan gaya yang berbeda-beda diantaranya 

adalah simbol kepribadian akan mencipatakan suatu karakter yang 

mempersonifikasikan sebuah produk. 

 

2.2.2 Keuntungan Pengunaaan Celebrity Endoser 

 Sebuah penelitian membuktikan bahwa konsumen lebih menyukai 

memilih barang atau jasa yang diiklankan oleh selebritis dari pada tanpa 

menggunakan selebritis( Kertajaya 2000:102  ) terdapat beberapa keuntungan 

dlam mengunakan selebritis dalam mengunakan endoser 
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a. Celebriti Endoser mempunyai kegunaan ”menghentikan 

Selebritis sebagai endoser dapat digunakan untuk menarik perhatian dan 

membantu memecahkan atau menyelesaikan kekacauan yang dibuat oleh 

iklan-iklan lainya 

b. Celebriti Endoser merupakan figur yang dipuja dan disukai 

Perusahaan-perusahaan mengharapkan kebanggaan atau keagungan 

audiens terhadap selebritis sebagai endoser akan berpengaruh pula pada 

produk atau perusahaan mereka sendir. Sebelum perusahaan 

memutuskan memilih seorang selebritis sebagai endoser, perusahaan 

diharuskan memeriksa dan mengukur popularitas  dan daya tarik 

selebritis tersebut sebagai orang terkenal 

c. Celebriti Endoser mempunyai keunikan karakteristik yang dapat 

membantu mengakomodasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan 

audiens. Selebritis sebagai endoser yang memiliki kesesuaian 

karekteristik dengan produk yang di iklankanakan lebih membantu 

dalam menyampaikan pesan berupa ide, ukuran, dll dalam sebuah cara 

yang dramatis 

d. Celebriti Endoser dianggap sebagai ahli yang berpengalaman 

dibidangnya. Maksudnya untuk mengadakan sebuah hubungan yang 

bersifat relevan antara keahlian yang memiliki selebritis dengan merek 

produk yang diiklankan  
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2.2.3 Kriteria Celebrity Endoser 

 Pemilihan bintang iklan termasuk selebritispun harus disesuaikan dengan 

karakterisitik yang ingin dibangun, untuk mengevaluasi penggunaan selebritis 

sebagai endoser dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan 

konsep VisCAP, yang terdiri dari 4 unsur yaitu Visibiliti, Credibiliti, Attraction 

dan Power dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Visibility 

 Visibiliti merupakan komponen pertama yang penting dalam celebrity 

 endoser, pengertian dari visibiliti itu sendiri adalah tingkat kepopuleran 

 seseorang, yaitu sejauh mana seorang model iklan dikenal oleh produk dan 

 dapat menimbulkan keterttarikan publik sebagai calon konsumen 

 untukmemperhatikan iklan tersebut. Tingkat kepopuleran seorang bintang 

 iklan (Celebrity Endoser ) akan sangat mudah diingat dalam benak 

 konsumen untuk mengingat merek tertentu sehingga dapat 

menumbuhkan apa yang  disebut kesadaran merek 

2. Credibility 

Credebiliti adalah sebuah sifat yang dimiliki seseorang yang dapat 

menimbulkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya atas kebenaran 

yang disampaikan melalui iklan. Dalam credibiliti mensyaratkan adanya 

respek dan kepercayaan yang tinggi dari khalayk sasaran terhadap 

selebriti,  khalayak sasaran menghormati selebriti karena selebritis 

tersebut memiliki  karier yang unggul serta jiwa salesmanship yang 

tidak dapat dibantah.  Kredibilitas ini ditentukan pada dua hal, yaitu 
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keahlian atau pengetahuan  selebritis terhadap terhadap produk dan 

kemampuanya menarik rasa  percaya diri khalayak sasaran 

3. Attraction 

Attraction adalah sifat yang dimiliki seseorang yang dapat menimbulkan 

rasa ketertarikan terhadap dirinya, khalayak sasaran yang menjadi target 

harus melihat endoser sebagai pribadi yang berbeda, unik dan eksklusif 

terhadap produk. Khalayak harus melihat endoser berbeda dengan 

selebritis - selebritis lainya. Apabila tidak ada perbedaan yang dirasakan 

diantara selebritis-selebritis,maka strategi itu tidak akan berjalan atau 

berguna. Perusahaan dapat menarik perhatian khalayak sasaran melaluli 

endoser dan  mempresentasikan atau menmpilkan keunikan atau 

defrensiasi keunikan  endoser untuk melakukan promosi atau 

pembentukan citra merek 

4. Power  

 Power adalah kekuasaan selebriti yang dapat menimbulkan ketundukan 

 kelompok sasaran. Karakteristik Power ini adalah ketika bintang iklan 

 mampu menimbulkan kekaguman pada diri orang lain sehingga mampu 

 mempengaruhi orang lain untuk mencontoh atau meniru perilakunya 

 (Suryadi 2007:56) 

 

2.3 Citra Produk 

2.3.1 Pengertian Citra Produk 

Citra produk menurut Jefkins (2006:326) yang diterjemahkan oleh 

Haris Munandar menyatakan: Citra produk sebagai kesan, gambaran atau 
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infresi yang tepat (sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya) atas produk dan 

keunggulan atau keistemewaan produk tersebut. 

Selanjutnya menurut Kasali (1995:28) bahwa “citra produk adalah 

kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan”.  

Jefkins (2006:17) yang diterjemahkan oleh Haris Munandar 

menyatakan citra (image) terdiri dari beberapa jenis citra bayangan (mirror 

image), citra yang berlaku (current image), citra yang diharapkan (wish 

image), citra perusahaan (coorporate image), dan citra majemuk (muliple 

image).  

Namun sesuai dengan judul penelitian maka penulis membatasi 

pembahasannya pada citra produk (product image). 

Dimana citra produk ini terbentuk oleh banyak hal. Hal-hal positif 

yang dapat meningkatkan citra suatu produk antara lain adalah sejarah atau 

riwayat produk yang gemilang.  Adapun proses pembentukan citra, sebagai 

kesimpulan Persepsi seperti yang dikatakan oleh Hawins/ Best dan Coney 

(1995:315) dalam bukunya Suryadi (2007: 69) adalah melalui beberapa tahap, 

yaitu:  

1. Tahap penangkapan informasi 

Terjadi di saat suatu rangsangan daerah syaraf penerima indera 

seseorang (sensory receptor). 

2. Tahap perhatian (Attention) 

Untuk menjadi perhatian seseorang, setelah mencapai daerah syaraf 

penerimaan indera seseorang, maka selanjutnya rangsangan harus 
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dapat menggetarkan syaraf indera dan menimbulkan respon atau 

sensasi-sensasi pada otak (Sensation) 

3. Tahap Pemahaman (Copprehensive) 

Dimana setelah mencapai syaraf penerima indera seseorang dan 

menggetarkan syaraf-syaraf dari indera tersebut kemudian 

menimbulkan respon langsung atau sensasi-sensasi pada otak yang 

kemudian dilakukan pemahaman terhadap sensasi-sensasi tersebut. 

Pada tahap pemahaman inilah sensasi terbentuk. 

Citra produk merupakan akumulasi dari nilai-nilai kepercayaan yang 

diberikan oleh seseorang yang mengalami suatu proses cepat atau lambat 

untuk membentuk opini publik yang lebih luas dan abstrak ( Ruslan, dalam 

W Mahestu Noviandra K 2006: 62-66). 

 

2.4 Perilaku Konsumen 

2.4.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Konsumen membeli barang dan jasa adalah untuk memuaskan 

berbagai kebutuhan dan keinginannya. Sedangkan tujuan kegiatan pemasaran 

perusahaan adalah mempengaruhi konsumen  untuk bersedia membeli barang 

atau jasa pada saat mereka membutuhkan. Agar tercapai tujuannya setiap 

perusahaan harus mampu mempengaruhi perilaku konsumenya. Menurut 

Engel et al dalam Simamora (2004:1), perilaku konsumen adalah tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan 
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menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului 

dan mengikuti tindakan ini 

 Menurut Kotler perilaku konsumen sebagai perilaku yang 

diperlihatkan konsumen dalam mencari,membeli dan menggunakan 

mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan 

untuk memuaskan kebutuhan mereka 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen adalah semua kegiatan, tindakan serta proses psikologis yang 

mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, 

menggunakan produk atau jasa kemudian melakukan tindakan evaluasi atas 

hal-hal yang telah tindakan yang dilakukan sebelumnya 

2.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang terdiri dari 

faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi  

1. Faktor Kebudayaan 

 Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap prilaku 

konsumen, di dalam kebudayaan mempunyai sub faktor yang lebih kecil 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Kebudayaan 

   Kebudayaan  adalah faktor penentu keinginan dan perilaku               

seseorang yang paling mendasar 

b. Sub kebudayaan 
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Setiap kebudayaan mengandung sub kebudayaan yang lebih kecil atau 

kelompok orang-orang yang mempunyai sistem nilai yang sama 

berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang sama 

c. Kelas sosial  

Kelas sosial adalah bagian-bagian dari masyarakat yang relatif 

permanen dan tersusun rapi yang anggota-anggotanya mempunyai 

nilai nilai kepentingan  dan perilaku yang sama 

2. Faktor Sosial 

 Faktor sosial mempunyai peran dalam perilaku konsumen antara lain: 

a. Keluarga 

Para anggota keluarga dapat memberikan penaruh kuat terhadap 

perilaku pembeli 

b. Kelompok Referensi 

Sebuah kelompok referensi bagi seseorang adalah kelompok yang 

memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap 

dan perilaku seseorang 

c. Peran Situasi 

Sebuah peranan dari aktivitas yang diperkirakan dilakukan seseorang 

sesuai dengan orang lain yang ada di sekelilingnya, setiap peranan 

membawa status yang mencerminkan penghargaan umum sesuai 

dengan masyarakat 

3. Faktor Pribadi 

 Faktor pribadi terdiri dari : 
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a. Umum dan tahap siklus hidup  

Tahap siklus keluarga tradisionel meliputi, orang-orang lajang, 

pasangan muda dengan anak muda dan orang-orang dewasa yang lebih 

tua tanpa anak yang ditinggal denganya  

b. Pekerjaan  

      Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya  

c. Situasi ekonomi 

     Situasi ekonomi seseorang mempengaruhi pilihan produk  

d. Gaya hidup 

Gaya hidup mengacu pada pola kehidupan seseorang, gaya hidup 

menampilkan pola perilaku seseoranorang dan interaksinya di dunia  

e. Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian adalah karekteristik psikologis unik seseorang yang 

menghasilkan tanggapan-tanggapan yang relatif konsisten dan menetap 

terhadap lingkunganya. Dasar pemikiran konsep diri adalah bahwa apa 

yang dimiliki seseorang memiliki memberi kontribusi dan 

mencerminkan identitas mereka 

4. faktor Psikologis 

 faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pilihan-pilihan seseorang 

dalam membeli terdiri dari: 

a. Motivasi  
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Motivasi adalah suatu keadaan pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan 

b. Persepsi 

Presepsi adalah dimana seseorang memilih, mengatur dan 

mengintepretasikan informasi untuk membentuk gambaran yang 

berarti mengenal dunia  

c. Pembelajaran  

Pembelajaran menggambarkan perubahan perilaku individu yang 

muncul karena pengalaman 

d. Keyakinan dan sikap 

Suatu keyakinan adalah pemikiran diskriptif seseorang mengenai 

sesuatu, sikap menggambarkan penelitian, perasaan dan kecendrungan 

yang relatif konsisten dari seseorang atas suatu objek atau gagasan  

 

2.5 Keputusan Pembelian 

2.5.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

Definisi keputusan pembelian menurut Kotler dan Amstrong 

(2001: 2005) adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembeli dimana konsumen benar-benar membeli. Pengambilan 

keputusan merupakan suatu kegiatan yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa yang 

ditawarkan 
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 Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keputusan pembelian merupakan suatu kegiatan yang langsung terlibat 

dalam rangka mendapatkan,mengkonsumsi maupun menghabiskan 

produk barang dan jasa yang di dapat melalui tindakan yang 

mendahului maupun sesudahnya  

Pada umumnya manusia biasanya sangat rasional dengan 

memanfaaatkan secara sistematis informasi yang tersedia dan 

mempertimbangkan implikasi dari tindakannya sebelum memutuskan 

untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam perilaku tertentu 

(James F Engel Dkk, 1994:130) terdapat lima tahap dalam keputusan 

pembelian . 

1) Identifikasi Masalah.  

Identifikasi masalah adalah perbedaan antara keadaan yang dinginkan 

dan situasi aktual yang memadai untuk meningkatkan dan 

mengaktifkan proses keputusan proses pengambilan keputusan 

konsumen didorong oleh keinginan dan kebutuhan yang tidak 

terpenuhi individu merasakan perbedaan antara kondisi ideal kondisi 

aktual pada beberapa dimensi fisik dan sosial, psikologis adalah perlu 

untuk menunjukkan bahwa kehadiran pengenalan kebutuhan tidak 

secara otomatis mengaktifkan suatu tindakan.  

Kondisi ideal adalah suatu kebutuhan menjadi lebih kuat dan meminta 

perhatian berdasarkan penurunan kondisi aktual kondisi ideal 

disebabkan timbulnya informasi baru/perkembangan kebutuhan yang 
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lain disaat kebutuhan yang lain meningkat kondisi aktual konsumen 

disebabkan kebutuhan fisik, akibat berkurangnya pemenuhan 

kebutuhan yang ada saat ini. 

2) Pencarian Informasi 

Pencarian informasi adalah aktifitas termotifasi dengan pengetahuan 

yang tersimpan didalam tingkatan/perolehan informasi dari lingkungan 

seberapa banyak informasi yang akan dicari konsumen mencari 

tambahan tentang merek–merek alternative mereka merasa bahwa 

biaya pencari informasi lebih lanjut sama dengan tambahan nilai atau 

manfaat yang diperoleh dan informasi tersebut informasi bernilai bagi 

konsumen karena membantu dalam pengambilan keputusan pembelian 

yang lebih memuaskan dan menghindari konsekuensi negatif 

sehubungan dengan pengambilan keputusan pentingnya melakukan 

pencarian informasi bersumber dari yaitu besarnya kebutuhan  akan 

suatu produk keterlibatan ego seseorang terhadap produk dan besarnya 

konsekuensi sosial. Beberapa sifat pencarian informasi dalam 

melakukan keputusan pembelian antara lain : 

a. Pencarian Informasi Internal.  

Pencarian internal ke dalam inggatan untuk menentukan apakah 

cukup banyak yang diketahui mengenai pilihan yang tersedia untuk 

memungkinkan pilihan dibuat tanpa pencarian informasi lebih 

lanjut pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan. 
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b. Pencarian Informasi Eksternal 

Pencarian ekternal yang digunakan untuk keputusan pembelian 

yang akan datang dikenal sebagai pencarian pra pembelian motifasi 

utama pencarian para pembelian adalah keinginan untuk membuat 

pilihan konsumsi keputusan pembelian dimasa yang akan datang.   

3) Evaluasi Alternatif.  

Evaluasi alternative adalah sebagai proses dimana suatu altenatif 

pilihan dievaluasi dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian adanya kriteria evaluasi 

sedangkan kriteria evaluasi adalah atribut tertentu yang digunakan 

untuk menilai alternatif-alternatif pilihan informasi yang diproses pada 

evaluasi alternatif dimulai dengan pembentukan dan perubahan 

kepercayaan mengenai produk atau merek dan atributnya, diikuti 

dengan perubahan dalam sikap terhadap tindakan pembelian. 

Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembelian terhadap 

suatu produk, konsumen harus melalui urutan atau tahapan proses 

pembelian. Adapun tahap-tahap proses keputusan pembelian menurut 

Philip Kotler (2002:204) dapat digambarkan dalam sebuah model 

dibawah ini : 

 

 

Gambar 2.1 Proses Tahapan Keputusan Pembelian 
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Pengenalan Masalah yaitu proses pembelian dimulai saat 

pembelian mengenali sebuah masalah atau kebutuhan- kebutuhan 

tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. 

Pencarian informasi yaitu konsumen yang tergugah kebutuhannya 

akan terdorong untuk mencari informasi yang banyak. Evaluasi 

alternatif yaitu bagaimana konsumen memproses informasi merek 

yang bersaing dan membuat penelitian terakhir. 

4) Keputusan untuk membeli 

Keputusan untuk membeli merupakan proses dalam pembelian 

yang nyata jadi setelah tahap dimuka konsumen harus mengambil 

keputusan apakah membeli atau tidak. Bila konsumen memutuskan 

untuk membeli, konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan 

yang harus diambil menyangkut jenis produk, merek, penjual, 

kualitas, waktu pembelian dan cara pemasaran. 

5) Perilaku setelah pembelian 

Perilaku setelah pembelian dapat diketahui setelah barang atau jasa 

dibeli, apabila barang yang dibeli tidak memberikan kepuasan atau 

tidak sesuai dengan harapan konsumen, maka pembeli akan 

mengubah sikapnya terhadap produk yang berkaitan atau yang 

dibeli tersebut menjadi sikap negatif, bahkan mungkin akan 

menolak dari daftar pilihan. Sebaliknya bila konsumen mendapat 

kepuasan dari produk yang dibelinya maka keinginan untuk 

membeli jadi kuat bahkan akan melakukan pembelian ulang. 
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2.5.2 Struktur dalam keputusan pembelian  

 Keputusan membeli yang diambil pembeli itu sebenarnya merupakan 

kumpulan berbagai keputusan. Setiap keputusan pembelian mempunyai  struktur 

sebanyak tujuh komponen (Swastha dan handoko, 1999 :102-104) yaitu: 

1) Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah barang atau 

menggunakan uang untuk tujuan lainnya, dalam hal ini perusahaan harus 

memusatkan perhatianya pada orang yang berminat membeli barang 

tersebut serta alternatif lain juga harus dipertimbangkan  

2) Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen dapat membeli bentuk barang tertentu, keputusan tersebut 

menyangkut mutu, corak dan sebagainya 

3) Keputusan tentang merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan 

dibeli, setiap merek memiliki perbedaan sendiri 

4) Keputusan tentang penjualan 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang dimana barang tersebut 

akan dibeli 

5) Keputusan tentang jumlah produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk 

yang akan dibeli pada suatu saat,pembelian yang dilakukan mungkin lebih 

dari satu kali 
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6) Keputusan tentang waktu pembelian  

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan mereka harus 

melakukan pembelian, karena masalh ini berhubungan langsung  dengan 

ketersidiaan uang 

7) Keputusan tentang pembayaran 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara cara 

pembayaran produk yang dibeli, apakah secara tunai atau secara cicilan 

dan berapa harganya.  

2.6 Kerangka Pemikiran 

Karakteristik bintang iklan dan citra produk mempunyai hubungan erat 

dengan keputusan pembelian. Dengan konsumen mengetahui produk secara detail 

melalui iklan out door dan iklan televisi akan membuat konsumen mengetahui  

kualitas produk-produk apa yang akan mereka beli, dengan di dukung bintang 

iklan yang pas serta menarik akan membuat penonton atau konsumen 

memperhatikan iklan tersebut dan secara otomatis akan mempengaruhi persepsi  

konsumen akan produk tersebut dengan iklan konsumen merasa dekat dengan 

produk karena konsumen secara visual sudah mengetahui produk secara detail. 

Perusahan harus memilih bintang iklan yang cocok agar iklan yang ditampilkan 

menarik perhatian konsumen.Dengan bintang iklan yang cocok dengan produk 

yang ditawarkan,untuk memilih bintang iklan yang sesuai dengan produk yang 

ditawarkan maka perusahaan harus memperhatikan Visibiliti (tingkat 

kepopuleran), Credebiliti, Atraction, serta Power dengan memperhatikan faktor-

faktor tersebut  dengan pemikiran pemilihan bintang iklan yang tepat akan 
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memberikan citra positif terhadap produk karena bintang iklan kata kata nya 

masih dipercaya ampuh untuk mempengaruhi persepsi konsumen dengan iklan 

televisi serta iklan out door yang menarik serta didukung oleh pemilihan bintang 

iklan yang tepat akan membuat konsumen memutuskan membeli produk yang 

perusahaan tawarkan 

  Berdasar pengaruh yang erat antara bintang iklan dan citra produk 

dengan keputusan pembelian. Maka itu semua dapat digunakan untuk 

menggambarkan kerangka berpikir penelitian ini, kerangka berfikir yang telah 

dibahas merupakan dasar penyusuan variabel-variabel yang disajikan dalam 

kerangka berfikir berikut ini 

  

Adapun kerangka yang dimaksud bisa digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.2 
Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citra Produk : 
 Keyakinan 

 Gambaran 

 Kesan 

Karakteristik Selebriti : 
 Visibility 
 Credibility 
 Attraction 
 Power 

Keputusan Pembelian : 

 Pengenalan Kebutuhan 

 Pencarian Informasi  

 Evaluasi Alternatif 

 Keputusan Pembelian 
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2.7 Hipotesis  

Umar (2002:80) menjelaskan hipotesis adalah suatu pernyataan 

yang kedudukanyabelum sekuat suatu preposisi atau dalil 

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih kurang 

kebenarannya dan masih perlu dibutuhkan kebenarannya suatu penelitian 

yang dilakukan hasilnya digunakan untuk menganalisis suatu hal sebelum 

hasil penelitian sementara untuk nantinya menjadi sebuah kesimpulan 

akhir. 

Melihat alasan diatas terlihat bahwa hipotesis sangat penting 

sebagai langkah awal sebelum kesimpulan diambil berdasarkan kenyataan 

tersebut diatas maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah sebagai 

berikut: 

H1:  Ada pengaruh antara karakteristik bintang idola iklan terhadap 

keputusan  

       Pembelian sepeda motor Honda. 

H2:  Ada pengaruh antara citra produk terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Honda 

H3: Ada pengaruh antara karakteristik bintang idola iklan dan citra produk   

      terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi 

Menurut Nazir (1999:325) populasi adalah kumpulan dari individu dengan 

kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Wibisono 

(2002:40) populasi adalah sekumpulan entitas yang lengkap yang dapat terdiri 

dari orang, kejadian, atau benda, yang memiliki sejumlah karakteristik yang 

umum. 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang memakai sepeda motor 

merk Honda di Kota Semarang. Dengan adanya jumlah populasi yang banyak 

maka hanya diteliti sebagian dari populasi atau disebut sampel. 

 

3.2 Sampel  

Arikunto (2002:117) mendefinisikan sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. 

Mengenai ukuran sampel menurut Sitepu (1999:108) dapat ditempuh 

melalui beberapa tahap perhitungan. Pada langkah pertama menentukan perkiraan 

harga koefisien korelasi ( ρ ) terkecil antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Kedua, menentukan taraf nyata ( α ) dan kuasa uji ( 1- β ). Setelah itu baru 

menentukan ukuran sampel secara iteratif. Pada iterasi pertama menggunakan 

rumus : 
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sedangkan  

 

Dimana Z1-α + Z1-β merupakan konstanta yang diperoleh dari tabel 

distribusi normal. 

Pada iterasi kedua menggunakan rumus : 

 

sedangkan 

 

Apabila ukuran sampel minimal iterasi pertama dan kedua harganya 

sampai dengan satunya sama maka iterasi berhenti. Apabila belum sama perlu 

dilakukan iterasi ketiga dengan menggunakan rumus pada iterasi kedua. 

Mengenai koefisien korelasi terkecil variabel-variabel bebas dari 

penelitian para pakar yang menganalisis 1 variabel bebas dari perilaku konsumen 

diperoleh harga 0,41 

Dengan dasar pertimbangan tersebut dalam penelitian ini diperkirakan 

korelasi terendah dari variabel adalah 0,32. Mengingat jumlah variabel bebas 

lebih banyak yaitu 3 variabel. Taraf nyata yang diinginkan sebesar 5% dengan 

demikian  diperoleh harga :     ρ = 0,32 

Z1-α =1,645 dan  Z1-β  =1,645 
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1. Menghitung Up 

 

 

= 0,331647108 

maka  

 

 

n1 = 98,41003081 

n1 = 98 

2. Menghitung Up 

 

 

= 98,41003081 

= 98 

Karena n1 dan n2 telah mencapai harga sama yaitu 98 maka ukuran sampel 

minimal 98. Berdasarkan standar toleransi kesalahan, dalam penelitian ini ukuran 

sampel dibulatkan sebanyak 100 responden. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
+=

ρ
ρ

1
1

2
1' LnU p

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−
+=

32,01
32,01

2
1 Ln

( )
( ) 3

' 2

2
11 +

+
= −−

pU

ZZ
n βα

( )
( )

3
331647108,0

645,1645,1
2

2

1 ++=n

( )121
1

2
1

−
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
+=

n
LnU p

ρ
ρ
ρ

( )1982
32,0

32,01
32,01

2
1

−
+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−
+= Ln



42 

 

Teknik Sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik sampling 

aksidental sampling. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan suatu 

kriteria yang harus dipenuhi terhadap sampel yang diambil secara kebetulan 

ditempat tertentu. Kriteria tersebut adalah warga Kota Semarang yang memiliki 

produk honda, melihat iklan produk honda melalui media televisi dan out dour 

serta memparhatikan bintang iklan produk tersebut dan citra produk honda itu 

sendiri. Agar penyebaran produk merata, maka peneliti mengambil 5 kecamatan 

di Kota Semarang secara acak dari 16 kecamatan  untuk dijadikan wilayah 

pengambilan sampel, dimana tiap-tiap kecamatan diambil 20 sampel untuk 

diteliti. Wilayah-wilayah tersebut adalah kecamatan Semarang Barat, Semarang 

Timur, Gajah Mungkur, Gunung Pati, Banyumanik. 

 

3.3 Lokasi dan tempat penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di kota Semarang, kota Semarang adalah Ibu kota 

provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang berbatasan dengan di sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Demak, di sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Kendal di sebelah selatan berbatasan  dengan Kabupaten Semarang. 

Kota Semarang secara administratif terbagi menjadi 16 kecamatan dan 235 desa 

dan kelurahaan. 16 kecematan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini 
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Tabel 3.1 

Daftar Kecamatan di Kota Semarang 

No Kecamatan No Kecamatan 

1 Semarang Barat 9 Tugu 

2 Semarang Timur 10 Gajahmungkur 

3 Semarang Selatan 11 Ngalian 

4 Semarang Utara 12 Mijen 

5 Semarang Tengah 13 Gunungpati 

6 Genuk 14 Banyumanik 

7 Tembalang 15 Gayamsari 

8 Candisari 16 Pedurungan 

. 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2002:99) variabel penelitian adalah objek penelitian 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam kaitannya dengan 

penelitian, maka keadaan metode dianggap sebagai pedoman atau landasan yang 

baik dalam hal pengumpulan data maupun dalam melakukan analisis data 

sehingga akan memberikan arah yang baik. Adapun variabel-variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

3.3.1 Variabel Bebas atau Independet Variable (X) 

1. Karakteristik Bintang Idola Iklan (Celebrity Endorser (X1) 

Menurut Sukmawati dan Joko Suyono, (2005: 21) model iklan 

atau disebut endorser dapat berperan besar dalam mempengaruhi 
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audiens didalam iklan suatu produk. Penggunaan bintang idola iklan 

yang berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian konsumen, bisa 

jadi adalah model iklan yang memiliki karakteristik. 

Adapun indikatornya meliputi (Sukmawati dan Suyono,2005:25): 

a) Visiobility 

b) Credibility 

c) Attraction 

d) Power 

2. Citra Produk (X2) 

Citra produk menurut Jefkins (2006:326) yang diterjemahkan 

oleh Haris Munandar menyatakan: Citra produk sebagai kesan, 

gambaran atau infresi yang tepat (sesuai dengan kenyataan yang 

sebenarnya) atas produk dan keunggulan atau keistemewaan produk 

tersebut. 

Adapun indikatornya meliputi (Jefkins 2006:326); 

a) Keyakinan 

b) Gambaran 

c) Kesan 

 

3.3.2 Variabel Terikat atau Dependent Variable (Y) 

Definisi keputusan pembelian menurut Menurut Engel et al dalam 

Simamora (2004: 1), perilaku konsumen adalah tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan 
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menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan mengikuti tindakan ini. 

Adapun indikatornya meliputi (James F Engel Dkk, 1994:130): 

a) Pengenalan kebutuhan  

b) Pencarian informasi  

c) Evaluasi alternatif 

d) Pembelian  

e) Perilaku pasca pembelian 

 

3.3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuesioner  

 Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi  dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto1998:140) 

 Dalam penelitian ini metode kuesioner digunakan untuk memperoleh data 

tentang karakteristik bintang iklan dan citra produk terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Honda di kota semarang. Kuesioner yang dipergunakan adalah 

kuesioner tertutup  yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawaban, karena 

alternatif jawaban telah tersedia, sehingga untuk menjawabnya hanya perlu waktu 

singkat. Pada setiap item disediakan 5 pilihan  jawaban  dengan masing-masing 

skor sebagai berikut : 

a. Jawaban A dengan skor 5, Jika responden memberi jawaban ”sangat 

setuju” 
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b. Jawaban B dengan skor 4, Jika responden memberi jawaban ”setuju” 

c. Jawaban C dengan skor 3, Jika responden memberi jawaban ”netral” 

d. Jawaban D dengan skor 2, Jika responden memberi jawaban ”tidak 

setuju” 

e. Jawaban E dengan skor 1, Jika responden memberi jawaban ”sangat tidak 

setuju” 

 

3.3.4 Validitas dan Reiliabilitas  

1. Validitas  

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan suatu 

instument (Simamora 2004:172). Suatu instrument dikatakan valid atau tepat 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dengan kata lain memperoleh data 

yang tepat dari variabel yang diteliti. Tinggi rendahnya instrumen menunjukan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran validitas yang 

dimaksud. Agar diperoleh kevalidan instrumen , dilakukan dengan uji coba. Uji 

coba validitas instrumen yang digunakan adalah validitas internal, yaitu menguji 

apakah terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrument dengan instrumrn 

keseluruhan. Untuk mengukur digunakan analisis butir dengan cara mengkorelasi 

skor tiap butir dengan skor total (skor yang ada). Dalam penelitian ini 

menggunakan rumus teknik korelasi Product Moment yang di kemukakan oleh 

Pearson  

Rumus Product Moment yang digunakan adalah :  
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Keterangan:  

rxy : Koefisien Korelasi   

N : Jumlah responden  

X : Nilai skor butir (Nilai skor tertentu) 

 : Jumlah kuadrat nilai X 

 : Jumlah kuadrat nilai Y 

(Arikunto 2006:170) 

Uji validitas pada penelitian akan dilakukan melalui uji coba dengan 

menggunakan 30 sampel. Validitas suatu data dapat diketahui dengan 

membandingkan r hitung dengan r tabel, dengan ketentuan 

Hasil r hitung > r tabel = valid 

Hasil r hitung < r tabel = tidak valid 

Nilai r hitung di dapat dari hasil tanggapan responden kemudian diolah 

dengan SPSS versi 13.0, sementara nilai r tabel di dapat melalui perhitungan tabel 

r product moment dengan n = 30 dan tingkat sign α = 0,05 maka di dapat nilai r 

tabel sebesar 0,361. 

 

 

Hasil perbandingan r hitung dengan r tabel dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

 

 

 

 

∑ 2X

∑ 2Y
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Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas 

 Variabel R hitung R tabel Keterangan 
Karakteristik Bintang Iklan 

Item 1 0,429 0,361 Valid 
Item 2 0,634 0,361 Valid 
Item 3 0,454 0,361 Valid 
Item 4 0,557 0,361 Valid 
Item 5 0,451 0,361 Valid 
Item 6 0,494 0,361 Valid 
Item 7 0,428 0,361 Valid 
Item 8 0,569 0,361 Valid 

Citra Produk 
Item 1 0,555 0,361 Valid 
Item 2 0,614 0,361 Valid 
Item 3 0,539 0,361 Valid 
Item 4 0,123 0,361 Invalid 
Item 5 0,475 0,361 Valid 
Item 6 0,394 0,361 Valid 
Item 7 0,426 0,361 Valid 
Item 8 0,658 0,361 Valid 
Item 9 0,607 0,361 Valid 
Item 10 0,452 0,361 Valid 
Item 11 0,189 0,361 Invalid 
Item 12 0,604 0,361 Valid 

Keputusan Pembelian 
Item 1  0,637 0,361 Valid 
Item 2 0,412 0,361 Valid 
Item 3 0,472 0,361 Valid 
Item 4 0,412 0,361 Valid 
Item 5 0,591 0,361 Valid 
Item 6 0,464 0,361 Valid 
Item 7 0,410 0,361 Valid 
Item 8 0,434 0,361 Valid 
Item 9 0,452 0,361 Valid 
Item10 0,453 0,361 Valid 

Sumber : Data Primer yang Diolah 
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Hasil uji validitas menunjukkan nilai r hitung dari indikator variabel 

karakteristik bintang iklan, citra produk dan keputusan pembelian semuanya lebih 

besar daripada nilai r tabel, kecuali item 4 dan 11 pada variabel citra produk 

menunjukkan tidak valid. Pada item no 4 dan 11 menunjukkan tidak valid maka 

penulis menghapus item tersebut pada hasil uji validitas karena sudah terwakili 

oleh pertanyaan item yang lain. Apabila semua indikator yang digunakan valid 

untuk itu bisa digunakan sebagai alat ukur variabel.    

5.2 Reliabilitas  

 Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul  data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto 1998:158). Pengujian reliabilitas ini secara internal 

yaitu instrumen dapat di uji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada 

pada instrumen dengan teknik tertentu 

 Dalam penelitian ini mencari reliabilitas dengsn mengunakan rumus alpha 

:  
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Dimana :  

r11  : Reliabilitas instrumen  

K   : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

∑ 2
bσ  : Jumlah Varians butir  

2
1σ  : Varians total  
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Untuk mencari tiap butir menggunakan rumus :  

( ) ( )

N
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x

X∑ ∑
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

=

2

2σ  

dimana :  

2σ  : Varian tiap butir  

x  : Jumlah skor butir  

N  : Jumlah responden  

Alat untuk mengukur reliabilitas adalah Alpha Cronbach. 

Suatu variabel dikatakan reliable, apabila (Nurgiyantoro, 2004:352) : 

Hasil α > 0,60 = reliabel 

Hasil α < 0,60 = tidak reliabel 

Hasil uji reliabilitas yang didapat adalah sebagai berikut : 

 
 

Tabel 3.3 

Hasil Reliabilitas 

Variabel Hasil  (α ) Keterangan 

Karakter Bintang Iklan 
(X1) 

0,788 0,60 Reliabel 

Citra Produk (X2) 0,796 0,60 Reliabel 

Keputusan Pembeli (Y) 0,799 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang Diolah 
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3.3.5 Metode analisis data  

 Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh karakteristik bintang iklan, citra produk terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda adalah sebagai berikut : 

1.  Metode Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-

masing indikator dalam setiap variabel. Langkah yang ditempuh 

dalam penggunaan teknik analisis ini adalah dengan rumus sebagai 

berikut  

 

keterangan : 

n = jumlah nilai yang diperoleh 

N  = jumlah nilai ideal (jumlah responden x jumlah soal x skor       

tertinggi) 

Dalam penyajiannya, hasil analisis ini didasarkan pada 

distribusi frekuensi yang memberikan gambaran mengenai 

distribusi subyek menurut kategori-kategori nilai variabel. Untuk 

mengetahuinya didasarkan pada nilai atau skor yang telah 

ditetapkan untuk setiap alternatif jawaban yang tersedia dalam 

kuesioner. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik 

analisis ini adalah : 

 

%100% x
N
n=
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a. Membuat tabel distribusi jawaban angket. 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor 

yang ditetapkan. 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap 

responden. 

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus. 

e. Hasil yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan tabel 

kategori. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah 

penaksir dalam regresi merupakan penaksir kolinear tak bias 

terbalik. Untuk memperoleh persamaan yang paling tepat 

digunakan parameter regresi yang dicari dengan metode kuadrat 

terkecil atau Ordinary Least Square (OLS). Metode OLS akan 

dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi 

persyaratan Beast Linear Unbiased Estimation (BLUE). Oleh 

karena itu diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap model 

yang telah diformulasikan, yang mencakup pengujian normalitas, 

multikoliniearitas, dan heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel bebas dan terikat keduanya mempunyai 
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distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada 

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu  diagonal dari grafik atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilakukan 

dengan mencari besarnya Variance Inflaction Factor (VIF) dan 

nilai tolerance-nya. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai 

tolerance-nya lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari 

multikolinearitas 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan 

melalui pengamatan terhadap pola scatter plot yang dihasilkan 

melalui SPSS. Apabila pola scatter plot membentuk pola 

tertentu, maka model regresi memiliki gejala 

heteroskedastisitas. Munculnya gejala heteroskedastisitas 

menunjukkan bahwa penaksir dalam model regresi tidak efisien 

dalam sampel besar maupun kecil. 
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3. Metode Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi 

linier berganda, dimana penelitian dilakukan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh variabel Karakteristik Bintang Iklan(X1) 

dan Citra Produk (X2) dalam pengambilan keputusan pembelian 

terhadap sepeda motor Honda di Kota Semarang (Y).  

Model regresi liner berganda yang digunakan adalah 

sebagai berikut (Algifari,2000:65) : 

Υ = a + b1 Χ1+ b2 Χ2 + e 

Keterangan: 

Y  =  Keputusan Pembelian (Variabel Dependen ). 

a  =  Konstanta. 

b  =  Koefisien dari variabel bebas (X). 

Χ1  =  Karakteristik Bintang Idola Iklan 

Χ2   =  Citra Produk 

b1        =  Koefisien regresi dari Karakteristik Bintang Idola          

Iklan.  

b2   =  Koefisien citra  produk 

e     =  Faktor Pengganggu 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis harus melewati 

beberapa uji kebenaran antara lain adalah sebagai berikut : 
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a. Uji Parsial 

Uji t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2001 : 44). 

Dengan perumusan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : ß = 0  Menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

Ha : ß   > 0  Menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan 

menggunakan SPSS adalah :  

1. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. 

2. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak. 

 

b. Uji Simultan 

Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat (Ghozali, 2001 : 44). Dengan uji hipotesis statistik 

sebagai berikut :  

Ho : ß 1 :  ß  2  = 0  Menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh variabel independen dengan variabel dependen.  
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Ha : ß 1 : ß 2  > 0  Menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

variabel independen dengan variabel dependen.  

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji F dengan 

menggunakan SPSS adalah :  

1. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. 

2. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak. 
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BAB  IV 

HASIL  PENELITIAN   

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Responden 

Sampel pada penelitian adalah para konsumen yang 

melakukan pembelian sepeda motor Honda di kota Semarang. Di 

dalam mendapatkan jumlah sampel penelitian maka dilakukan 

penyebaran kuesioner kepada sebanyak 100 responden, dimana 

jumlah kuesioner yang disebar disesuaikan dengan jumlah sampel 

yang telah ditentukan pada penelitian ini. 

Sebanyak 100 responden yang telah berpartisipasi pada 

penelitian ini perlu deskripsikan untuk mengetahui gambaran secara 

umum karakteristik para konsumen yang melakukan pembelian 

sepeda motor merek Honda di kota Semarang. Berikut ini hasil 

deskripsi responden yang di dapat :  

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berikut ini hasil deskripsi responden berdasarkan jenis 

kelamin : 

Tabel 4.1 
Jenis Kelamin Responden 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Pria  51 51 % 
2 Wanita 49 49 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer yang diolah 



58 

 

Pada tabel pembagian responden berdasarkan jenis 

kelaminnya memperlihatkan responden pria sebanyak 51%, 

sementara 49% responden wanita. Hasil ini menjadi gambaran 

bahwa sepeda motor merek Honda cukup diminati oleh para 

konsumen pria dibanding konsumen wanita. 

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

Berikut ini hasil deskripsi responden berdasarkan umurnya: 

Tabel 4.2 
Umur Responden 

 
No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 ≤ 20 tahun 12 12 % 
2 21 – 30 tahun 58 58 % 
3 31 – 40 tahun 20 20 % 
4 > 40 tahun 1 1 % 

Jumlah 100 100 %   
Sumber : Data Primer yang diolah 

Pada tabel penggolongan responden berdasarkan umur 

memperlihatkan bahwa mayoritas (58%) responden termasuk 

dalam kelompok umur produktif yaitu 21–30 tahun. Hasil ini 

menunjukkan sepeda motor merek Honda diminati oleh para 

konsumen dari berbagai golongan usia, namun pada saat ini para 

konsumen yang tergolong berusia muda mempunyai minat yang 

lebih tinggi terhadap sepeda motor merek Honda. 

3. Deskrispi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Berikut ini hasil deskripsi responden menurut pendidikan 

terakhirnya : 
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Tabel 4.3 
Pendidikan Terakhir Responden 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 SD 1 1 % 
2 SLTP 2 2 % 
3 SLTA 30 30 % 
4 D3 15 15 % 
5 Sarjana/S1 49 49 % 
6 Pasca Sarjana 3 3 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Pada tabel penggolongan responden menurut pendidikan 

akhir memperlihatkan, bahwa responden berpendidikan Sarjana 

(S1) lebih dominan (49%). Hasil yang didapat menunjukkan bahwa 

sepeda motor merek Honda diminati oleh para konsumen yang dari 

berbagai tingkat pendidikan yang berbeda, namun konsumen yang 

berpendidikan sarjana (S1) lebih menunjukkan keinginannya untuk 

melakukan pembelian sepeda motor  merek Honda. 

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan  

Berikut hasil deskripsi responden menurut pekerjaan: 

Tabel 4.4 
Pekerjaan Responden 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 PNS 9 9 % 
2 Swasta 62 62 % 
3 Wiraswasta 7 7 % 
4 Mahasiswa 22 22 % 

Jumlah 100 100 %   
Sumber : Data Primer yang diolah 

Berdasarkan dari berbagai profesi yang dijalani oleh para 

responden dapat dikelompokkan seperti pada tabel 4.4. Dari hasil 
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yang didapat memperlihatkan bahwa mayoritas (62%) responden 

berprofesi sebagai karyawan swasta. Hal ini menunjukkan secara 

keseluruhan konsumen yang mempunyai profesi sebagai PNS, 

pegawai swasta dan wiraswasta mempunyai minat terhadap sepeda 

motor Honda, namun konsumen yang berprofesi sebagai pekerja 

swasta lebih mempunyai minat yang tinggi untuk melakukan 

pembelian sepeda motor Honda. 

5. Deskripsi Responden Berdasarkan Status Perkawinan  

Berikut ini hasil deskripsi responden berdasarkan status 

perkawinannya : 

Tabel 4.5 
Status Perkawinan Responden 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Menikah 48 48 % 
2 Belum Menikah 52 52 % 

Jumlah 100 100 %  
Sumber : Data Primer yang diolah 

 
Berdasarkan pembagian responden menurut status 

perkawinannya memperlihatkan responden bahwa mayoritas (52%) 

responden sudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

yang sudah menikah mempunyai minat yang lebih tinggi untuk 

membeli sepeda motor merek Honda. Hal ini memperlihatkan 

status tidak menjadi dasar di dalam melakukan pembelian karena 

faktor yang menjadi dasar adalah kepercayaan dan selera 

konsumen terhadap sepeda motor merek Honda. 

6. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan per bulan  
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Berikut ini hasil deskrispsi responden berdasarkan pada 

pendapatan yang diterima per bulan : 

Tabel 4.6 
Pendapatan per bulan Responden 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 < 1 juta 52 52 % 
2 1 juta - < 1,5 juta 37 37 % 
3 1,5 juta - < 2 juta 5 5 % 
4 ≥ 2 juta 6 6 % 

Jumlah 100 100 %   
Sumber : Data Primer yang diolah 

 
Berdasarkan penggolongan responden menurut 

pendapatan per bulan memperlihatkan bahwa mayoritas (52%) 

responden berpendapatan < 1 juta. Adanya kemudahan dalam 

syarat pembayaran secara kredit memang memudahkan para 

konsumen untuk melakukan pembelian sepeda motor Honda, 

khususnya bagi mereka yang tergolong mempunyai pendapatan 

relatif rendah.    

4.2. Analisis Deskriptif Presentase 

Hasil pernyataan responden terhadap kuesioner yang diberikan 

mengenai pengaruh karakteristik bintang idola iklan dan citra produk 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Semarang akan 

dideskripsikan untuk mengetahui gambaran secara umum hasil jawaban atau 

pernyataan dari para responden terhadap kuesioner yang diajukan. 

1. Karakteristik Bintang Idola Iklan      

Karakteristik bintang idola iklan disini diukur melalui faktor 

visibility, credibility, attraction dan power. Hasil pernyataan responden 
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terhadap faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (lampiran 4, 

frequency tabel, karakteristik bintang idola iklan) :                

a. Visibility  

 Pernyataan responden mengenai bintang iklan produk sepeda 

motor Honda merupakan bintang yang sedang populer saat ini 

(Primus Justisio, Agnes Monica, VJ Daniel), tercantum pada tabel 

berikut ini :  

Tabel 4.7 
Bintang Iklan Produk Sepeda Motor Honda  

Merupakan Bintang Yang Sedang Populer Saat Ini 
 (Primus Justisio, Agnes Monica, VJ Daniel) 

 
No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 4 4 % 
3 Netral 26 26 % 
4 Setuju 53 53 % 
5 Sangat Setuju 17 17 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil pernyataan responden memperlihatkan jumlah 

responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju lebih banyak 

sebesar 70% (53% setuju dan 17% sangat setuju) dibanding 

responden yang menyatakan netral (26%) dan tidak setuju (4%), 

responden yang menyatakan netral yaitu sebagian responden 

seringkali memilih menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya 

atau takut untuk berpendapat sehingga mereka memilih berada di 

posisi tengah. Agar lebih objektif dan untuk menghilangkan 

kecenderungan sentral maka angka netral dihilangkan. Sedangkan 
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responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju merupakan 

tingkat kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian 

setelah melihat tayangan iklan yang dibintangi oleh bintang idola 

iklan Dengan demikian bintang iklan produk sepeda motor Honda 

seperti Primus Justisio, Agnes Monica dan VJ Daniel sudah 

tergolong populer di mata para konsumen saat ini. 

Pernyataan responden mengenai bintang iklan produk sepeda 

motor Honda sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat, 

tercantum pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.8 
Bintang Idola Iklan Produk Sepeda Motor Honda  
Sudah Dikenal Oleh Sebagian Besar Masyarakat 

 
No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju 1 1 % 
2 Tidak setuju 5 5 % 
3 Netral 12 12 % 
4 Setuju 37 37 % 
5 Sangat Setuju 45 45 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil pernyataan responden memperlihatkan jumlah 

responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju lebih banyak 

sebesar 82% (37% setuju dan 45% sangat setuju), dibanding 

responden yang menyatakan netral (12%) dan 6% yang menyatakan 

sangat tidak setuju dan tidak setuju (1% sangat tidak setuju dan 5% 

tidak setuju), responden yang menyatakan netral yaitu sebagian 

responden seringkali memilih menyembunyikan kenyataan yang 

sebenarnya atau takut untuk berpendapat sehingga mereka memilih 
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berada di posisi tengah. Agar lebih objektif dan untuk 

menghilangkan kecenderungan sentral maka angka netral 

dihilangkan. Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan 

sangat setuju merupakan tingkat kecenderungan konsumen untuk 

melakukan pembelian setelah melihat tayangan iklan yang dibintangi 

oleh bintang idola iklan. Dengan demikian masyarakat relatif 

mengenal bintang iklan produk sepeda motor Honda saat ini. 

b. Credibility  

Pernyataan responden mengenai bintang iklan produk sepeda 

motor Honda mempunyai kemampuan dalam menyampaikan pesan 

secara jelas terhadap produk yang diiklankan, tercantum pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.9 
Bintang Iklan Produk Sepeda Motor Honda Mempunyai 
Kemampuan Dalam Menyampaikan Pesan Secara Jelas  

Terhadap Produk Yang Diiklankan 
 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 3 3 % 
3 Netral 35 35 % 
4 Setuju 36 36 % 
5 Sangat Setuju 26 26 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil pernyataan responden memperlihatkan jumlah 

responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju lebih banyak 

sebesar 62% (36% setuju dan 26% sangat setuju), dibanding 

responden yang menyatakan netral (35%) dan tidak setuju (3%), 
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responden yang menyatakan netral yaitu sebagian responden 

seringkali memilih menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya 

atau takut untuk berpendapat sehingga mereka memilih berada di 

posisi tengah. Agar lebih objektif dan untuk menghilangkan 

kecenderungan sentral maka angka netral dihilangkan. Sedangkan 

responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju merupakan 

tingkat kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian 

setelah melihat tayangan iklan yang dibintangi oleh bintang idola 

iklan Dengan demikian para bintang iklan produk sepeda motor 

Honda relatif mempunyai kemampuan dalam menyampaikan pesan 

secara jelas terhadap produk yang diiklankan.  

Pernyataan responden mengenai bintang iklan produk sepeda 

motor Honda mampu menimbulkan kepercayaan terhadap produk 

yang diiklankan, tercantum pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.10 
Bintang Iklan Produk Sepeda Motor Honda Mampu 

Menimbulkan Kepercayaan Terhadap Produk Yang Diiklankan 
 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 3 3 % 
3 Netral 24 24 % 
4 Setuju 59 59 % 
5 Sangat Setuju 14 14 % 

Jumlah 100 100 %  
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil pernyataan responden memperlihatkan jumlah 

responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju lebih banyak 

sebesar 73% (59% setuju dan 14% sangat setuju), dibanding 
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responden yang menyatakan netral (24%) dan tidak setuju (3%), 

responden yang menyatakan netral yaitu sebagian responden 

seringkali memilih menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya 

atau takut untuk berpendapat sehingga mereka memilih berada di 

posisi tengah. Agar lebih objektif dan untuk menghilangkan 

kecenderungan sentral maka angka netral dihilangkan. Sedangkan 

responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju merupakan 

tingkat kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian 

setelah melihat tayangan iklan yang dibintangi oleh bintang idola 

iklan Dengan demikian bintang iklan produk sepeda motor Honda 

tergolong mampu menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap 

produk yang diiklankan.  

c. Attraction 

Pernyataan responden mengenai bintang iklan yang 

memeragakan produk sepeda motor Honda menarik dan disukai oleh 

sebagian besar masyarakat, tercantum pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.11 
Bintang Iklan Yang Memeragakan Produk Sepeda Motor Honda 

Menarik Dan Disukai Oleh Sebagian Besar Masyarakat 
 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 2 2 % 
3 Netral 16 16 % 
4 Setuju 55 55 % 
5 Sangat Setuju 27 27 % 

Jumlah 100 100 %  
Sumber : Data Primer diolah 
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Hasil pernyataan responden memperlihatkan jumlah 

responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju lebih banyak 

sebesar 82% (55% setuju dan 27% sangat setuju), dibanding 

responden yang menyatakan netral (16%) dan  tidak setuju (2%), 

responden yang menyatakan netral yaitu sebagian responden 

seringkali memilih menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya 

atau takut untuk berpendapat sehingga mereka memilih berada di 

posisi tengah. Agar lebih objektif dan untuk menghilangkan 

kecenderungan sentral maka angka netral dihilangkan. Sedangkan 

responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju merupakan 

tingkat kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian 

setelah melihat tayangan iklan yang dibintangi oleh bintang idola 

iklan. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat relatif menyukai 

bintang iklan yang memeragakan sepeda motor Honda.  

Pernyataan responden mengenai bintang iklan yang 

mengiklankan produk sepeda motor Honda karakternya sudah sesuai 

dengan produk yang diiklankan, tercantum pada tabel berikut ini :  

Tabel 4.12 
Bintang Iklan Yang Mengiklankan Produk Sepeda Motor Honda 

Karakternya Sudah Sesuai Dengan Produk Yang Diiklankan 
 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 7 7 % 
3 Netral 28 28 % 
4 Setuju 44 44 % 
5 Sangat Setuju 21 21 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 
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Hasil pernyataan responden memperlihatkan jumlah 

responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju lebih banyak 

sebesar 65% (44% setuju dan 21% sangat setuju), dibanding 

responden yang menyatakan netral (28%) dan tidak setuju (7%), 

responden yang menyatakan netral yaitu sebagian responden 

seringkali memilih menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya 

atau takut untuk berpendapat sehingga mereka memilih berada di 

posisi tengah. Agar lebih objektif dan untuk menghilangkan 

kecenderungan sentral maka angka netral dihilangkan. Sedangkan 

responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju merupakan 

tingkat kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian 

setelah melihat tayangan iklan yang dibintangi oleh bintang idola 

iklan. Hal ini berarti karakter para bintang iklan produk sepeda motor 

Honda tergolong sudah sesuai dengan produk yang diiklankan.  

d. Power 

Pernyataan responden mengenai bintang iklan produk sepeda 

motor Honda mampu mengkomunikasikan kepada audience terhadap 

produk yang diiklankan, tercantum pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.13 
Bintang Iklan Produk Sepeda Motor Honda  

Mampu Mengkomunikasikan Kepada Audience 
 Terhadap Produk Yang Diiklankan  

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 2 2 % 
3 Netral 23 23 % 
4 Setuju 51 51 % 
5 Sangat Setuju 24 24 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 
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Hasil pernyataan responden memperlihatkan jumlah 

responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju lebih banyak 

sebesar 75% (51% setuju dan 24% sangat setuju), dibanding 

responden yang menyatakan netral (23%) dan tidak setuju (2%), 

responden yang menyatakan netral yaitu sebagian responden 

seringkali memilih menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya 

atau takut untuk berpendapat sehingga mereka memilih berada di 

posisi tengah. Agar lebih objektif dan untuk menghilangkan 

kecenderungan sentral maka angka netral dihilangkan. Sedangkan 

responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju merupakan 

tingkat kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian 

setelah melihat tayangan iklan yang dibintangi oleh bintang idola 

iklan. Hal ini berarti para bintang iklan produk sepeda Honda 

mempunyai kemampuan yang baik di dalam mengkomunikasikan 

kepada audience terhadap produk yang diiklankan.  

Pernyataan responden mengenai bintang iklan produk sepeda 

motor Honda dapat menimbulkan kekaguman, sehingga dapat 

mempengaruhi orang lain untuk mencontoh atau meniru perilakunya, 

tercantum pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.14 
Bintang Iklan Produk Sepeda Motor Honda Dapat Menimbulkan 

Kekaguman, Sehingga Dapat Mempengaruhi Orang Lain  
Untuk Mencontoh Atau Meniru Perilakunya 

 
No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju 1 1 % 
2 Tidak setuju 2 2 % 
3 Netral 30 30 % 
4 Setuju 45 45 % 
5 Sangat Setuju 22 22 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil pernyataan responden memperlihatkan jumlah responden 

yang menyatakan setuju dan sangat setuju lebih banyak sebesar 67% 

(45% setuju dan 22% sangat setuju), dibanding responden yang 

menyatakan netral (30%) dan sebanyak 3% responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju  dan tidak setuju (1% sangat tidak setuju dan 2% 

tidak setuju), responden yang menyatakan netral yaitu sebagian 

responden seringkali memilih menyembunyikan kenyataan yang 

sebenarnya atau takut untuk berpendapat sehingga mereka memilih 

berada di posisi tengah. Agar lebih objektif dan untuk menghilangkan 

kecenderungan sentral maka angka netral dihilangkan. Sedangkan 

responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju merupakan tingkat 

kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian setelah melihat 

tayangan iklan yang dibintangi oleh bintang idola iklan. Hal ini berarti 

para bintang iklan produk sepeda motor Honda sudah tergolong mampu 

menimbulkan kekaguman sehingga dapat mempengaruhi orang lain 

untuk mencontoh atau meniru perilakunya. 
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2. Citra Produk  

Citra produk disini diukur melalui faktor keyakinan, gambaran 

dan kesan. Hasil pernyataan responden terhadap faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut (lampiran 4, frequency tabe, citra produk) :      

a. Keyakinan 

Pernyataan responden mengenai mempunyai sikap yang 

positif terhadap kelebihan yang dimiliki sepeda motor merek Honda, 

seperti mudah memperoleh sparepartnya, adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.15 
Mempunyai Sikap Yang Positif Terhadap Kelebihan  

Yang Dimiliki Sepeda Motor Merek Honda,  
Seperti Mudah Memperoleh Sparepartnya 

 
No Keterangan Jumlah Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 3 3 % 
3 Netral 26 26 % 
4 Setuju 45 45 % 
5 Sangat Setuju 26 26 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Pada tabel pernyataan responden memperlihatkan dengan 

sebanyak 71% yang menyatakan setuju dan sangat setuju (45% 

menyatakan setuju dan 26% menyatakan sangat setuju) maka bisa 

menjadi gambaran bahwa para konsumen mempunyai sikap yang 

positf terhadap kelebihan yang dimiliki sepeda motor merek Honda, 

seperti mudah memperoleh sparepartnya. 
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Pernyataan responden mengenai percaya bila sepeda motor 

merek Honda memiliki kelebihan tertentu, seperti hemat bahan 

bakar, adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.16 
Percaya Bila Sepeda Motor Merek Honda Memiliki  

Kelebihan Tertentu, Seperti Hemat Bahan Bakar 
 

No Keterangan Jumlah Persentase  
1 Sangat tidak setuju 2 2 % 
2 Tidak setuju 2 2 % 
3 Netral 24 24 % 
4 Setuju 31 31 % 
5 Sangat Setuju 41 41 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Pada tabel pernyataan responden memperlihatkan dengan 

sebanyak 72% yang menyatakan setuju dan sangat setuju (31% 

menyatakan setuju dan 41% menyatakan sangat setuju) maka bisa 

menjadi gambaran bahwa konsumen percaya bila sepeda motor 

merek Honda memiliki kelebihan tertentu, seperti hemat bahan 

bakar. 

Pernyataan responden mengenai yakin bila sepeda motor 

merek Honda mempunyai harga purna jual yang tetap tinggi, adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.17 
Yakin Bila Sepeda Motor Merek Honda Mempunyai  

Harga Purna Jual Yang Tetap Tinggi 
 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 7 7 % 
3 Netral 30 30 % 
4 Setuju 34 34 % 
5 Sangat Setuju 29 29 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Pada tabel pernyataan responden memperlihatkan dengan 

sebanyak 63% yang menyatakan setuju dan sangat setuju (34% 

menyatakan setuju dan 29% menyatakan sangat setuju) maka bisa 

menjadi gambaran bahwa para konsumen yakin bila sepeda motor 

merek Honda mempunyai harga purna jual yang tetap tinggi.  

b. Gambaran 

Pernyataan responden mengenai hafal dengan logo dan 

gambar produk sepeda motor merek Honda, dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.18 
Hafal Dengan Logo Dan Gambar Produk 

 Sepeda Motor Merek Honda 
 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju -  
2 Tidak setuju 4 4 % 
3 Netral 25 25 % 
4 Setuju 43 43 % 
5 Sangat Setuju 28 28 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 
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Pada tabel pernyataan responden memperlihatkan mayoritas 

responden dalam penelitian ini menyatakan setuju dan sangat setuju 

(71%). Hal ini menunjukkan logo yang digunakan oleh sepeda motor 

Honda relatif dikenal oleh para konsumen sepeda motor Honda. 

Pernyataan responden mengenai sepeda motor merek Honda 

mesinnya kuat, sehingga mempunyai ketahanan bila dikendarai, 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.19 
Sepeda Motor Merek Honda Mesinnya Kuat, Sehingga  

Mempunyai Ketahanan Bila Dikendarai 
 

No Keterangan Jumlah Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 2 2 % 
3 Netral 35 35 % 
4 Setuju 52 52 % 
5 Sangat Setuju 11 11 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Tabel pernyataan responden memperlihatkan mayoritas 

responden dalam penelitian ini menyatakan setuju dan sangat setuju 

(63%). Hal ini memperlihatkan bahwa sepeda motor merek Honda 

mesinnya tergolong kuat, sehingga mempunyai ketahanan bila 

dikendarai. 

Pernyataan responden mengenai sepeda motor merek Honda 

desainnya mengikuti perkembangan jaman (modern), dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.20 
Sepeda Motor Merek Honda Desainnya Mengikuti  

Perkembangan Jaman (Modern) 
 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 3 3 % 
3 Netral 25 25 % 
4 Setuju 49 49 % 
5 Sangat Setuju 23 23 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Pada tabel pernyataan responden memperlihatkan mayoritas 

responden dalam penelitian ini menyatakan setuju dan sangat setuju 

(72%). Hal ini memperlihatkan desain yang dimiliki oleh sepeda 

motor merek Honda saat ini, sudah mengikuti perkembangan jaman 

(modern). 

Pernyataan responden mengenai sepeda motor Honda 

merupakan produk yang mudah dikenal, adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.21 
Sepeda Motor Honda Merupakan Produk Yang Mudah Dikenal 

 
No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 3 3 % 
3 Netral 27 27 % 
4 Setuju 50 50 % 
5 Sangat Setuju 20 20 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Pada tabel pernyataan responden memperlihatkan mayoritas 

responden dalam penelitian ini menyatakan setuju dan sangat setuju 
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(70%). Berdasarkan jawaban responden maka sepeda motor Honda 

merupakan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. 

c. Kesan 

Pernyataan responden mengenai mudah menemukan bengkel 

resmi sepeda motor Honda yaitu “AHASS”, dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

 
Tabel 4.22 

Mudah Menemukan Bengkel Resmi Sepeda  
Motor Honda Yaitu “AHASS” 

 
No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju 1 1 % 
2 Tidak setuju 2 2 % 
3 Netral 26 26 % 
4 Setuju 49 49 % 
5 Sangat Setuju 22 22 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Pernyataan responden pada tabel di atas memperlihatkan 

sebagian besar responden yaitu 71% menyatakan setuju dan sangat 

setuju, sehingga dapat disimpulkan para konsumen mendapatkan 

kemudahan dalam menemukan bengkel resmi sepeda motor Honda 

yaitu “AHASS”. 

Pernyataan responden mengenai produk sepeda motor Honda 

selalu inovatif (Supra, Supra X, Supra 125 Injection), dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.23 
Produk Sepeda Motor Honda Selalu Inovatif  

(Supra, Supra X, Supra 125 Injection) 
 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 2 2 % 
3 Netral 27 27 % 
4 Setuju 50 50 % 
5 Sangat Setuju 21 21 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Pernyataan responden pada tabel di atas memperlihatkan 

sebagian besar responden yaitu 71% menyatakan setuju dan sangat 

setuju, sehingga dapat disimpulkan produk sepeda motor Honda 

selalu inovatif dimana hal ini dapat dilihat produk sepeda motor 

Honda Supra, Supra X dan Supra 125 Injection. 

Pernyataan responden mengenai sepeda motor Honda 

mempunyai berbagai bentuk (style), seperti, standar (Supra), Sporty, 

(mega Pro dan Tiger), sekuter matik (Vario dan Beat), dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.24 
Sepeda Motor Honda Mempunyai Berbagai Bentuk (Style),  

Seperti, Standar (Supra), Sporty, (Mega Pro Dan Tiger),  
Sekuter Matik (Vario Dan Beat) 

 
No Keterangan Jumlah  Persentase 
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 2 2 % 
3 Netral 32 32 % 
4 Setuju 56 56 % 
5 Sangat Setuju 10 10 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 
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Pernyataan responden pada tabel di atas memperlihatkan 

sebagian besar responden yaitu 66% menyatakan setuju dan sangat 

setuju sehingga dapat disimpulkan sepeda motor Honda relatif 

mempunyai berbagai bentuk (style) seperti, standar (Supra), Sporty, 

(mega Pro dan Tiger), sekuter matik (Vario dan Beat). 

3. Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian disini meliputi faktor pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan 

perilaku pasca pembelian. Hasil pernyataan responden terhadap faktor-

faktor tersebut adalah sebagai berikut (lampiran 4, frequency tabel, 

keputusan pembelian) :         

a. Pengenalan Kebutuhan    

Pernyataan responden tentang sudah lama mengenal sepeda 

motor merek Honda dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.25 
Sudah Lama Mengenal Sepeda Motor Merek Honda 

 
No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 5 5 % 
3 Netral 19 19 % 
4 Setuju 45 45 % 
5 Sangat Setuju 31 31 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil pernyataan responden memperlihatkan bahwa 

responden yang sudah lama mengenal sepeda motor merek Honda 

adalah sebanyak 76% responden (45% setuju dan 31% sangat 

setuju). 
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Pernyataan responden tentang saat ini membutuhkan sepeda 

motor merek Honda dapat dilihat pada tabel berikut ini :   

Tabel 4.26 
Saat Ini Membutuhkan Sepeda Motor Merek Honda 

 
No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 3 3 % 
3 Netral 32 32 % 
4 Setuju 38 38 % 
5 Sangat Setuju 27 27 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil pernyataan responden memperlihatkan bahwa 

responden yang saat ini membutuhkan sepeda merek motor Honda 

adalah sebanyak 65% responden (38% setuju dan 27% sangat 

setuju). 

b. Pencarian Informasi 

Pernyataan responden tentang berusaha mencari informasi 

tentang sepeda motor merek Honda, dari berbagai sumber (televisi, 

koran, rekan), dapat dilihat pada tabel berikut ini :   

Tabel 4.27 
Berusaha Mencari Informasi Tentang Sepeda Motor Merek Honda, 

Dari Berbagai Sumber (Televisi, Koran, Rekan) 
 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju 1 1 % 
2 Tidak setuju 3 3 % 
3 Netral 31 31 % 
4 Setuju 40 40 % 
5 Sangat Setuju 25 25 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 
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Hasil pernyataan responden memperlihatkan bahwa 

responden yang berusaha mencari informasi tentang sepeda motor 

merek Honda, dari berbagai sumber (televisi, koran, rekan) adalah 

sebanyak 65% responden (40% setuju dan 25% sangat setuju) 

Pernyataan responden tentang memperoleh banyak informasi 

tentang sepeda motor merek Honda dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.28 
Memperoleh Banyak Informasi Tentang  

Sepeda Motor Merek Honda 
 

No Keterangan Jumlah  Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 4 4 % 
3 Netral 29 29 % 
4 Setuju 53 53 % 
5 Sangat Setuju 14 14 % 

Jumlah 100 100 % 
 Sumber : Data Primer diolah 

Hasil pernyataan responden memperlihatkan bahwa 

responden yang mudah memperoleh banyak informasi tentang 

sepeda motor merek Honda adalah sebanyak 67% (53% setuju dan 

14% sangat setuju). 

c. Evaluasi Alternatif 

Pernyataan responden tentang mengevaluasi kelebihan dan 

kekurangan sepeda motor merek Honda, seperti hemat bahan bakar, 

mesinnya tangguh, purna jual yang tetap tinggi, dan lain sebagainya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.29 
Mengevaluasi Kelebihan Dan Kekurangan Sepeda Motor  

Merek Honda, Seperti Hemat Bahan Bakar, Mesinnya Tangguh,  
Purna Jual Yang Tetap Tinggi, Dan Lain Sebagainya 

 
No Keterangan Jumlah Persentase  
1 Sangat tidak setuju 2 2 % 
2 Tidak setuju 4 4 % 
3 Netral 14 14 % 
4 Setuju 50 50 % 
5 Sangat Setuju 30 30 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil pernyataan responden menunjukkan bahwa sebanyak 

80 responden (50% menyatakan setuju dan 30 % menyatakan sangat 

setuju) akan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sepeda motor 

merek Honda, seperti hemat bahan bakar, mesinnya tangguh, purna 

jual yang tetap tinggi, dan lain sebagainya. 

Pernyataan responden tentang mempertimbangkan untuk 

membeli sepeda motor merek Honda bila suatu hari membutuhkan 

sepeda motor, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.30 
Mempertimbangkan Untuk Membeli Sepeda Motor Merek 

 Honda Bila Suatu Hari Membutuhkan Sepeda Motor  
 

No Keterangan Jumlah Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 2 2 % 
3 Netral 34 34 % 
4 Setuju 40 40 % 
5 Sangat Setuju 24 24 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil pernyataan responden menunjukkan bahwa sebanyak 

64 responden (40% menyatakan setuju dan 24 % menyatakan sangat 
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setuju) akan mempertimbangkan untuk membeli sepeda motor merek 

Honda bila suatu hari membutuhkan sepeda motor. 

d. Pembelian 

Pernyataan responden tentang memutuskan membeli sepeda 

motor merek Honda, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.31 
Memutuskan Membeli Sepeda Motor Merek Honda 

 
No Keterangan Jumlah Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 4 4 % 
3 Netral 26 26 % 
4 Setuju 55 55 % 
5 Sangat Setuju 15 15 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil pernyataan responden menunjukkan bahwa sebanyak 

70 responden (55% menyatakan setuju dan 15% menyatakan sangat 

setuju) memutuskan membeli sepeda motor merek Honda. 

Pernyataan responden tentang membeli sepeda motor merek 

Honda karena kualitasnya dapat diandalkan, dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.32 
Membeli Sepeda Motor Merek Honda Karena  

Kualitasnya Dapat Diandalkan 
 

No Keterangan Jumlah Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 1 1 % 
3 Netral 28 28 % 
4 Setuju 48 48 % 
5 Sangat Setuju 23 23 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 
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Hasil pernyataan responden menunjukkan bahwa sebanyak 

71 responden (48% menyatakan setuju dan 23% menyatakan sangat 

setuju) membeli sepeda motor merek Honda karena kualitasnya 

dapat diandalkan. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 

Pernyataan responden tentang puas membeli sepeda motor 

merek Honda, sehingga akan melakukan pembelian lagi pada waktu 

yang lain, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.33 
Puas Membeli Sepeda Motor Merek Honda, Sehingga akan 

 Melakukan Pembelian Lagi Pada Waktu yang Lain 
No Keterangan Jumlah Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 3 3 % 
3 Netral 31 31 % 
4 Setuju 48 48 % 
5 Sangat Setuju 18 18 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil pernyataan responden menunjukkan bahwa sebanyak 

66 responden (48% menyatakan setuju dan 18% menyatakan sangat 

setuju) merasa puas membeli sepeda motor merek Honda, sehingga 

akan melakukan pembelian lagi pada waktu yang lain. 

Pernyataan responden tentang akan merekomendasikan 

kepada orang lain untuk membeli sepeda motor merek Honda, dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.34 
Akan Merekomendasikan Kepada Orang Lain  
Untuk Membeli Sepeda Motor Merek Honda 

 
No Keterangan Jumlah Persentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju 3 3 % 
3 Netral 25 25 % 
4 Setuju 58 58 % 
5 Sangat Setuju 14 14 % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil pernyataan responden menunjukkan bahwa sebanyak 72 

responden (58% menyatakan setuju dan 14% menyatakan sangat setuju) 

akan merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli sepeda motor 

merek Honda.  

 

4.3. Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian yang menggunakan teknik analisa regresi maka ada 

persyaratan atau pengujian yang harus dilakukan sebelum nantinya bisa 

dilakukan pengujian analisis regresi. Persyaratan atau pengujian yang 

dilakukan tersebut dinamakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat normalitas dari data 

masing-masing variabel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai 

signifikan kolmogrov-smirnov test terhadap data yang dihasilkan. Data 

memenuhi syarat normal jika nilai (sig) kolmogrov-smirnov lebih besar 

dari α = 0,05. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut (Lampiran 6, 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov, sig ) : 
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Tabel 4.35 
Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai sign. 

kolmogorov –smirnov variabel karakteristik bintang idola iklan sebesar 

0,084, sedangkan citra produk sebesar 0,106 dan keputusan pembelian 

sebesar 0,76. Kesemua nilai sign. yang didapat lebih besar (>) dari α = 

0,05, hal tersebut menunjukkan data yang digunakan memenuhi uji 

normalitas. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah ada 

korelasi antara variabel independen dengan nilai data. Deteksi ada 

tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan media grafik, 

apabila grafik tidak membentuk pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali,2001:105). 

Hasil uji heteroskedastisitas yang didapat pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut (lampiran 7, Grafik Scatter Plot) : 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100 100 100
31,40 38,85 38,79
3,618 4,482 4,785
,126 ,121 ,128
,082 ,065 ,097

-,126 -,121 -,128
1,260 1,212 1,279
,084 ,106 ,076

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Karakteristik
Bintang Idola

Iklan Citra Produk
Keputusan
Pembelian

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Sumber : Data primer yang diolah 
 

Gambar 4.1 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

(Grafik Scatter Plot) 
Grafik scatter plots menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik 

tidak bisa membentuk pola tertentu yang jelas, dimana titik-titik tersebut 

menyebar ke seluruh daerah sumbu X maupun sumbu Y, sehingga grafik 

tersebut tidak bisa dibaca dengan jelas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3. Uji Multikolinearitas  

Pengujian multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan 

apakah ada korelasi diantara variabel independen. Pengujian tidak 

adanya multikolinearitas dapat dilihat jika nilai tolerance value berada di 

atas 0,1 dan variance inflation value atau nilai VIF masing-masing 
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variabel independen berada di bawah 10.  Hasil uji multikolinearitas 

dapat dilihat pada tabel berikut (lampiran 8, Colinearity Statistic): 

Tabel 4.36 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 
 

Sumber : Data primer yang diolah 

Hasil uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa nilai tolerance 

semua variabel independen berada di atas 0,1 dan nilai VIF berada di 

bawah 10, maka diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas diantara variabel independen karakteristik bintang 

idola iklan dan citra produk. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya (Ghozali 2001:95). Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan nilai Durbin-Watson (DW) dalam tabel Durbin-

Watson (d). Pada uji ini disebut tidak terjadi autokorelasi jika hasil uji 

Durbin Watson (DW) disekitar angka 1,55 – 2,46 (Ghozali 2001: 277), 

Coefficientsa

,435 2,300

,435 2,300

Karakteristik
Bintang Idola Iklan
Citra Produk

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
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untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel klasifikasi nilai d berikut 

ini: 

Tabel 4.37 
Tabel Klasifikasi Nilai d 
 

Nilai  d Keterangan  
< 1,10 Ada autokorelasi 
1,10 – 1,54 Tidak ada kesimpulan 
1,55 – 2,46  Tidak ada autokorelasi 
2,46 – 2,90 Tidak ada kesimpulan 
> 2,90 Ada autokorelasi 

Sumber : Data sekunder yang diolah 
 

Hasil uji Durbin Watson pada penelitian ini adalah 2,049 

(lampiran 8, Tabel Model Summary, Kolom Durbin Watson), karena 

angka, 2,049 terletak di antara 1,55 – 2,46, maka tidak terjadi 

autokorelasi. 

 

4.4. Analisis Regresi Berganda 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi 

berganda, dimana teknik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

karakteristik bintang idola iklan dan citra produk terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda. Alasan mengapa memakai Unstandardized 

coeficient karena apabila masing-masing koefisien variabel bebasnya 

mempunyai ukuran variabel yang sama (misal Rp, Kg semua dll), sedangkan 

standarddized beta koefisien masing-masing variabel bebasnya memiliki 

ukuran yang berbeda. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat hasilnya 

pada tabel berikut ini (lampiran 8, Unstandardized coeficients) : 
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Tabel 4.38 
Hasil Regresi Berganda 

 
Sumber : Data Primer diolah 

Dari hasil analisis regresi berganda yang di dapat maka persamaan 

regresi linear antara karakteristik bintang idola iklan dan citra produk 

terhadap keputusan pembelian adalah sebagai berikut: 

Y = 0,564 + 0,302 X1 + 0,740 X2: 

 Persamaan linear regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Konstanta (a) = 0,564, artinya jika karakteristik bintang idola iklan dan 

citra produk dalam keadaan tetap atau tidak berubah, maka keputusan 

pembelian masih bernilai positif sebesar 0,564. 

2. Karakteristik bintang idola iklan (X1), artinya apabila variabel 

karakteristik bintang idola iklan naik satu satuan dengan asumsi variabel 

citra produk((X2) dalam keadaan tetap atau konstan maka keputusan 

pembelian (Y) akan naik. 

3. Citra produk (X2), artinya apabila variabel citra produk(X2) naik satu 

satuan dengan asumsi (X1) dalam keadaan tetap atau konstan maka 

keputusan pembelian (Y) akan naik. 

Coefficientsa

,564 2,170 ,260 ,795

,302 ,098 ,228 3,095 ,003

,740 ,079 ,693 9,391 ,000

(Constant)
Karakteristik
Bintang Idola Iklan
Citra Produk

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
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4. Pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

adanya pengaruh yang signifikan antara karakteristik bintang idola iklan dan 

citra produk terhadap keputusan pembelian, dimana pengujian ini dilakukan 

secara parsial dengan menggunakan uji-t dan secara simultan dengan 

menggunakan uji – F, pada tingkat sign α = 0,05. 

1. Uji Parsial 

Uji parsial digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh 

karakteristik bintang idola iklan dan citra produk terhadap keputusan 

pembelian secara sendiri-sendiri. Hasil uji parsial yang didapat 

tercantum pada berikut ini (lampiran 8, t dan sign.) : 

Tabel 4.39 
Hasil Uji – t  

 
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil uji parsial dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengaruh karakteristik bintang idola iklan terhadap keputusan 

pembelian di dapat uji – t sebesar 3,095 dengan nilai sign. 0,003, 

nilai sign. yang didapat < tingkat sign. α = 0,05, maka Ho ditolak 

dan Ha1 yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan karakteristik 

Coefficientsa

,260 ,795

3,095 ,003

9,391 ,000

(Constant)
Karakteristik
Bintang Idola Iklan
Citra Produk

Model
1

t Sig.

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
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bintang idola iklan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

merek Honda diterima. 

b. Pengaruh citra produk terhadap keputusan pembelian di dapat uji – t  

sebesar 9,391 dengan nilai sign. 0,000, nilai sign. yang didapat < 

tingkat sign. α = 0,05, maka Ho ditolak dan Ha2 yang menyatakan 

ada pengaruh yang signifikan citra produk terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor merek Honda diterima. 

2. Uji Simultan 

Uji simultan digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh 

karakteristik bintang idola iklan dan citra produk terhadap keputusan 

pembelian secara bersama-sama. Hasil uji simultan yang didapat 

tercantum pada berikut ini (lampiran 8, F dan sign.): 

Tabel 4.40 
Hasil Uji – F  

 
 

Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan hasil uji-F dapat dilihat, pengaruh karakteristik 

bintang idola iklan dan citra produk terhadap keputusan pembelian 

sebesar 162,710 dengan nilai sign. 0,000, nilai sign. yang didapat < 

tingkat sign. α = 0,05 maka Ho ditolak dan Ha3 yang menyatakan ada 

pengaruh yang signifikan karakteristik bintang idola iklan dan citra 

ANOVAb

1746,115 2 873,058 162,710 ,000a

520,475 97 5,366
2266,590 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Citra Produk, Karakteristik Bintang Idola Iklana. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
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produk terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda secara 

simultan diterima. 

4.5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa besarnya 

prosentase pengaruh karakteristik bintang idola iklan dan citra produk 

terhadap keputusan pembelian. Hasil koefisen determinasi dapat dilihat pada 

nilai adjusted r square yang tercantum pada tabel berikut ini (lampiran 8, 

adjusted r square) : 

Tabel 4.41 
Hasil Koefesien Determinasi 

 
Sumber : Data Primer diolah 

Hasil adjusted r square didapat angka sebesar 0,766, artinya 

besarnya prosentase pengaruh karakteristik bintang idola iklan dan citra 

produk terhadap keputusan pembelian sebesar 76,6%, sementara sisanya 

sebesar 23,4% keputusan pembelian sepeda motor merek Honda dipengaruhi 

oleh variabel lain selain karakteristik bintang idola iklan dan citra produk. 

 

4.6. Korelasi parsial 

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui variabel mana diantara 

karakteristik bintang idola iklan dan citra produk yang mempunyai pengaruh 

Model Summaryb

,878a ,770 ,766 2,316 2,049
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Citra Produk, Karakteristik Bintang Idola Iklana. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
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paling besar terhadap keputusan pembelian. Hasil korelasi parsial tercantum 

pada tabel berikut ini (lampiran 8, correlations partial) : 

Tabel 4.42 
Hasil Koefesien Parsial 

 
 

Sumber : Data Primer diolah 

 
Berdasarkan hasil uji korelasi parsial memperlihatkan citra produk 

mempunyai pengaruh terbesar terhadap keputusan pembelian dengan di 

dapat nilai korelasi parsial sebesar 0,690, sementara nilai korelasi parsial 

karakteristik bintang idola iklan hanya sebesar 0,300. 

 

4.7. Pembahasan 

Hasil penelitian mengenai pengaruh karakteristik bintang idola 

iklan dan citra produk terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek 

Honda dapat dibuat pembahasan sebagai berikut : 

1. Karakteristik Bintang Idola Iklan Berpengaruh Terhadap 

Keputusan Pembelian  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial karakteristik 

bintang idola iklan terbukti mampu mempengaruhi keputusan pembelian 

sepeda motor Honda di kota Semarang. Karakteristik bintang idola iklan 

memiliki pengaruh kecil daripada citra produk. Kehadiran bintang idola 

Coefficientsa

,749 ,300 ,151

,865 ,690 ,457

Karakteristik
Bintang Idola Iklan
Citra Produk

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
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di dalam suatu iklan tentu mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan 

produk yang diiklankan dan juga menarik perhatian serta mempengaruhi 

konsumen agar melakukan pembelian produk yang diiklankan oleh 

bintang idola tersebut. Agar dapat mencapai tujuan tersebut maka 

bintang iklan idola yang digunakan harus memiliki visibility, credibility, 

atrraction dan power. Pada faktor visibility memperlihatkan bahwa 

kehadiran bintang iklan sepeda motor Honda yaitu seperti Primus 

Justisio, Agnes Monica dan VJ Daniel menjadi daya tarik tersendiri bagi 

konsumen karena merupakan bintang yang sedang populer dan dikenal 

oleh sebagian besar masyarakat, sementara pada faktor credibility 

menujukkan bahwa para bintang iklan sepeda motor Honda mempunyai 

kemampuan dalam menyampaikan pesan secara jelas terhadap produk 

yang diiklankan dan mampu menimbulkan kepercayaan terhadap produk 

yang diiklankan, sementara pada atrraction memperlihatkan bintang 

iklan yang memeragakan sepeda motor Honda menarik dan disukai oleh 

sebagian besar masyarakat dan karakternya sudah sesuai dengan produk 

yang diiklankan dan pada faktor power menunjukkan bahwa bintang 

iklan sepeda motor Honda mampu mengkomunikasikan kepada audience 

terhadap produk yang diiklan dan dapat menimbulkan kekaguman, 

sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk mencontoh atau meniru 

perilakunya. Hasil yang didapat ini menunjukkan para bintang iklan 

sepeda motor Honda terhitung sudah memenuhi visibility, credibility, 

atrraction dan mempunyai power yang baik di dalam menghidupkan 

iklan sepeda motor Honda, sehingga membuat para konsumen akan lebih 

tertarik untuk selalu menyimak iklan yang ditayangkan dan pada 
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akhirnya adalah ketertarikan para konsumen untuk melakukan pembelian 

sepeda motor Honda. Penggunaan bintang idola iklan akan 

memepnagruhi meningkatnya penjualan produk (Shimp, 2003:460) 

 

2. Citra Produk Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial citra produk 

terbukti mampu mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor 

Honda di kota Semarang. Citra produk memiliki pengaruh yang sangat 

besar daripada karakteristik bintang idola iklan. Dikarenakan citra 

sebuah produk bisa menentukan keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian produk yang bersangkutan. Para konsumen cenderung lebih 

suka melakukan pembelian yang memiliki citra produk yang baik di 

mata mereka. Di dalam memandang citra sebuah produk, para konsumen 

memang mempunyai persepsi yang berbeda tergantung dari keyakinan, 

gambaran yang dimiliki terhadap produk dan kesan terhadap produk. 

Pada penelitian yang dilakukan memperlihatkan, pada faktor keyakinan, 

sebagian besar responden mempunyai sikap positif terhadap kelebihan 

yang dimiliki sepeda motor merek Honda, seperti mudah memperoleh 

sparepartnya, percaya bila sepeda motor Honda memiliki kelebihan 

tertentu, seperti hemat bahan bakar dan yakin bila sepeda motor merek 

Honda mempunyai harga purna jual yang tetap tinggi, sementara pada 

gambaran menunjukkan bahwa sebagian besar responden hafal dengan 

logo dan gambar produk sepeda motor merek Honda, sepeda motor 

merek Honda mesinnya kuat, sehingga mempunyai ketahanan bila 

dikendarai, sepeda motor merek Honda desainnya mengikuti 
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perkembangan jaman (modern), sepeda motor Honda merupakan produk 

yang mudah dikenal, sedangkan pada kesan menunjukkan bahwa 

sebagaian besar mudah menemukan bengkel resmi sepeda motor Honda 

yaitu “AHASS”, produk sepeda motor Honda selalu inovatif (Supra, 

Supra X, Supra 125 Injection) dan sepeda motor Honda mempunyai 

berbagai bentuk (style), seperti standar (Supra), Sporty (Mega Pro dan 

Tiger), skuter matik (Vario dan Beat). Hasil yang didapat menunjukkan 

bahwa sepeda motor merek Honda mampu memberi keyakinan, 

gambaran dan kesan yang baik kepada para konsumennya. Hal ini tentu 

akan mengangkat citra dari merek sepeda motor Honda. Dengan citra 

merek yang baik maka para konsumen lebih berkeinginan untuk 

melakukan pembelian sepeda motor merek Honda. Citra adalah 

bagaimana msayarakat mengartikan semua tanda-tanda yang dikeluarkan 

oleh merek melalui barang dan jasa (Sutisna, 2003:332). Kesan yang 

baik terhadap produk sepeda motor Honda akan membuat pembeli loyal. 

Disamping itu sepeda motor Honda selalu mengedepankan style,desain 

dan pelayanannya sehingga tercipta citra positif dimata pembeli     

 

3. Karakteristik Bintang Idola Iklan Dan Citra Produk Berpengaruh 

Terhadap Keputusan Pembelian  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan 

karakteristik bintang idola iklan dan citra produk terbukti mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor Honda di kota 

Semarang. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa dengan bintang idola 

iklan yang memiliki visibility, credibility, attraction dan juga power di 
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dalam membintangi iklan sepeda motor merek Honda dan juga adanya 

citra baik yang dimiliki oleh sepeda motor Honda akan menjadi dua 

faktor yang saling mendukung di dalam mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian sepeda motor merek Honda. 

Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 76,6% (adjusted  r square = 

0,76,6) maka karakteristik bintang idola iklan dan citra produk 

mempunyai pengaruh yang termasuk tinggi di dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian dari para konsumen, sedangkan pada nilai korelasi 

parsial memperlihatkan, citra produk mempunyai nilai korelasi paling 

besar (0,690) dibanding dengan karakteristik bintang idola iklan (0,300), 

sehingga citra produk menjadi faktor yang paling diperhitungkan oleh 

konsumen sebelum melakukan pembelian sepeda motor merek Honda. 

Reputasi dan karakteristik pada bintang idola iklan yang bagus akan 

mampu memberikan citra pada produk yang diiklankan sehingga dapat 

mendogkrak volume penjualan (Frans M. Royan, 2004:13)   

 



 

98 

BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Hasil penelitian mengenai pengaruh karakteristik bintang idola 

iklan dan citra produk terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek 

Honda di kota Semarang, dapat dibuat  kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel karakteristik bintang idola iklan berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di kota Semarang. 

Artinya bahwa dengan adanya karakteristik bintang idola iklan yang 

sesuai dengan produk yang diiklankan akan meningkatkan keputusan 

pembelian sepeda motor merek Honda di kota Semarang. 

2. Variabel citra produk yang berpengaruh secara dominan terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda di kota Semarang adalah pada 

indikator keyakinan, gambaran dan kesan karena model, design, corak 

dan warna sepeda motor Honda terkesan bagus. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

a.    Citra produk merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling 

besar terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Dengan 
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demikian sepeda motor merek Honda perlu menjaga citra produknya 

agar tetap diminati oleh para konsumen. Perlu pula diperhatikan pada 

produknya melalui kualitas produknya dari membuat produk dengan 

spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen misalnya 

meluncurkan mesin sepeda motor dengan teknologi yang mutahir. 

Disamping itu penampilan atau desain, style produk yang dapat 

mengundang daya tarik sendiri. Dengan adanya perfomance, estetika, 

kemudahan perawatan, keunikan, reliabilitas, durabilitas, tingkat 

kesesuaian dan manfaat yang melekat pada produk akan memberikan 

keyakinan, gambaran dan kesan pada citra produk yang baik sehingga 

akan membantu dalam meningkatkan citra produk merek sepeda motor 

Honda  

b. Karakteristik bintang idola iklan merupakan variabel yang mempunyai 

pengaruh yang terkecil terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Honda. Dalam hal ini para bintang iklan idola perlu melakukan 

kunjungan ke berbagai kota untuk mempromosikan sepeda motor 

Honda. Dengan cara seperti ini selain mendekatkan mereka dengan 

konsumen, para konsumen juga lebih jelas mendapatkan informasi 

mengenai merek sepeda motor Honda dan akan lebih terpengaruh untuk 

melakukan pembelian karena kehadiran dari para bintang iklan idola 

tersebut. 
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2. Bagi Peneliti Lebih Lanjut 

Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya dapat menambah 

variabel yang mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian seperti 

promosi, distribusi, atribut produk, ketidakpuasan pasca pembelian, dan 

lain-lain sehingga penelitian ini akan menjadi lebih 
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Reliability Karakteristik Bintang Iklan 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,771 8

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

28,87 8,189 ,504 ,741
28,77 8,392 ,383 ,761
28,83 8,144 ,437 ,752
29,00 7,172 ,681 ,704
28,87 8,464 ,418 ,755
28,93 8,478 ,406 ,757
28,67 8,023 ,505 ,740
28,83 8,351 ,430 ,753

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

32,97 10,309 3,211 8
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Reliability Citra Produk 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,847 12

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

47,13 17,085 ,519 ,835
46,97 16,240 ,618 ,827
47,10 18,369 ,405 ,843
47,00 18,276 ,377 ,844
46,93 16,754 ,627 ,827
47,00 16,828 ,568 ,831
47,00 17,931 ,396 ,844
47,17 17,454 ,464 ,839
46,97 17,275 ,469 ,839
46,90 17,541 ,515 ,836
47,03 16,516 ,646 ,825
47,10 17,128 ,552 ,833

X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X2.8
X2.9
X2.10
X2.11
X2.12

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

51,30 20,286 4,504 12
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Reliability Keputusan Pembelian 
  
 

 

 

 

 
 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,793 10

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

38,73 10,340 ,365 ,787
38,87 9,637 ,498 ,771
38,83 10,282 ,419 ,780
38,90 9,679 ,571 ,762
38,57 10,116 ,464 ,775
38,97 10,447 ,392 ,783
38,90 9,679 ,505 ,770
38,70 10,493 ,369 ,786
38,67 10,161 ,461 ,776
38,47 9,706 ,601 ,759

Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5
Y.6
Y.7
Y.8
Y.9
Y.10

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

43,07 12,133 3,483 10
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Reliability Karakteristik Bintang Idola Iklan (30 Responden) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,788 8

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

27,10 7,266 ,429 ,780
27,37 6,309 ,634 ,740
27,37 7,620 ,454 ,771
27,30 7,459 ,557 ,755
27,10 8,162 ,451 ,773
27,27 7,720 ,494 ,765
27,37 7,895 ,428 ,774
27,30 7,666 ,569 ,756

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

31,17 9,523 3,086 8
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Reliability Citra Produk (30 Responden) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,796 12

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

41,37 21,689 ,555 ,768
41,37 22,378 ,614 ,765
41,53 22,464 ,539 ,771
41,70 25,459 ,123 ,812
41,20 23,614 ,475 ,779
41,50 24,534 ,394 ,786
41,33 23,954 ,426 ,783
41,37 22,102 ,658 ,761
41,60 21,628 ,607 ,763
41,30 24,217 ,452 ,782
41,83 23,316 ,189 ,827
41,47 23,499 ,604 ,771

X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X2.8
X2.9
X2.10
X2.11
X2.12

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

45,23 27,151 5,211 12
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Reliability Keputusan Pembelian (30 Responden) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,799 10

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

33,43 12,737 ,637 ,759
33,63 13,826 ,412 ,790
33,57 13,771 ,472 ,782
33,60 14,455 ,412 ,788
33,50 13,293 ,591 ,767
33,37 14,447 ,464 ,783
33,47 14,671 ,410 ,788
33,63 14,102 ,434 ,786
33,73 14,409 ,452 ,784
33,47 14,740 ,453 ,784

Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5
Y.6
Y.7
Y.8
Y.9
Y.10

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

37,27 16,961 4,118 10
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Reliability Karakteristik Bintang Idola Iklan (100 Responden) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary

100 100,0
0 ,0

100 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,701 8

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

27,57 10,450 ,426 ,665
27,20 10,263 ,343 ,685
27,55 10,371 ,368 ,678
27,56 11,017 ,347 ,681
27,33 10,870 ,363 ,678
27,61 10,099 ,415 ,667
27,43 10,652 ,388 ,673
27,55 9,886 ,490 ,649

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

31,40 13,091 3,618 8
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Reliability Citra Produk (100 Responden) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary

100 100,0
0 ,0

100 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,758 10

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

34,91 16,931 ,381 ,743
34,78 16,436 ,353 ,750
35,00 15,798 ,467 ,731
34,90 16,253 ,468 ,731
35,13 17,326 ,404 ,740
34,93 17,035 ,384 ,743
34,98 16,767 ,440 ,735
34,96 17,008 ,368 ,745
34,95 16,452 ,510 ,726
35,11 17,089 ,469 ,733

X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X2.8
X2.9
X2.10

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

38,85 20,088 4,482 10
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items



112 

 

Reliability Keputusan Pembelian (100 Responden) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary

100 100,0
0 ,0

100 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,805 10

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

34,77 17,936 ,597 ,774
34,90 19,525 ,359 ,803
34,94 18,885 ,431 ,795
35,02 18,606 ,590 ,777
34,77 17,977 ,549 ,780
34,93 19,500 ,387 ,799
34,98 19,232 ,485 ,788
34,86 19,596 ,418 ,795
34,98 19,050 ,491 ,787
34,96 19,150 ,534 ,783

Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5
Y.6
Y.7
Y.8
Y.9
Y.10

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

38,79 22,895 4,785 10
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Frequency Table Karakteristik Bintang Idola Iklan (X1) 
 

 

 

 

 

X1.1

4 4,0 4,0 4,0
26 26,0 26,0 30,0
53 53,0 53,0 83,0
17 17,0 17,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.2

1 1,0 1,0 1,0
5 5,0 5,0 6,0

12 12,0 12,0 18,0
37 37,0 37,0 55,0
45 45,0 45,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.3

3 3,0 3,0 3,0
35 35,0 35,0 38,0
36 36,0 36,0 74,0
26 26,0 26,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.4

3 3,0 3,0 3,0
24 24,0 24,0 27,0
59 59,0 59,0 86,0
14 14,0 14,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.5

2 2,0 2,0 2,0
16 16,0 16,0 18,0
55 55,0 55,0 73,0
27 27,0 27,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.6

7 7,0 7,0 7,0
28 28,0 28,0 35,0
44 44,0 44,0 79,0
21 21,0 21,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.7

2 2,0 2,0 2,0
23 23,0 23,0 25,0
51 51,0 51,0 76,0
24 24,0 24,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.8

1 1,0 1,0 1,0
2 2,0 2,0 3,0

30 30,0 30,0 33,0
45 45,0 45,0 78,0
22 22,0 22,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequency Table Citra Produk (X2) 
 

 

 

 

 

X2.1

3 3,0 3,0 3,0
26 26,0 26,0 29,0
45 45,0 45,0 74,0
26 26,0 26,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.2

2 2,0 2,0 2,0
2 2,0 2,0 4,0

24 24,0 24,0 28,0
31 31,0 31,0 59,0
41 41,0 41,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.3

7 7,0 7,0 7,0
30 30,0 30,0 37,0
34 34,0 34,0 71,0
29 29,0 29,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.4

4 4,0 4,0 4,0
25 25,0 25,0 29,0
43 43,0 43,0 72,0
28 28,0 28,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.5

2 2,0 2,0 2,0
35 35,0 35,0 37,0
52 52,0 52,0 89,0
11 11,0 11,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.6

3 3,0 3,0 3,0
25 25,0 25,0 28,0
49 49,0 49,0 77,0
23 23,0 23,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.7

3 3,0 3,0 3,0
27 27,0 27,0 30,0
50 50,0 50,0 80,0
20 20,0 20,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.8

1 1,0 1,0 1,0
2 2,0 2,0 3,0

26 26,0 26,0 29,0
49 49,0 49,0 78,0
22 22,0 22,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.9

2 2,0 2,0 2,0
27 27,0 27,0 29,0
50 50,0 50,0 79,0
21 21,0 21,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequency Table Keputusan Pembelian (Y) 
 

 

 

X2.10

2 2,0 2,0 2,0
32 32,0 32,0 34,0
56 56,0 56,0 90,0
10 10,0 10,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y.1

5 5,0 5,0 5,0
19 19,0 19,0 24,0
45 45,0 45,0 69,0
31 31,0 31,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y.2

3 3,0 3,0 3,0
32 32,0 32,0 35,0
38 38,0 38,0 73,0
27 27,0 27,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y.3

1 1,0 1,0 1,0
3 3,0 3,0 4,0

31 31,0 31,0 35,0
40 40,0 40,0 75,0
25 25,0 25,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y.4

4 4,0 4,0 4,0
29 29,0 29,0 33,0
53 53,0 53,0 86,0
14 14,0 14,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y.5

2 2,0 2,0 2,0
4 4,0 4,0 6,0

14 14,0 14,0 20,0
50 50,0 50,0 70,0
30 30,0 30,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y.6

2 2,0 2,0 2,0
34 34,0 34,0 36,0
40 40,0 40,0 76,0
24 24,0 24,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y.7

4 4,0 4,0 4,0
26 26,0 26,0 30,0
55 55,0 55,0 85,0
15 15,0 15,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Regression 
 

 

Y.8

1 1,0 1,0 1,0
28 28,0 28,0 29,0
48 48,0 48,0 77,0
23 23,0 23,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y.9

3 3,0 3,0 3,0
31 31,0 31,0 34,0
48 48,0 48,0 82,0
18 18,0 18,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y.10

3 3,0 3,0 3,0
25 25,0 25,0 28,0
58 58,0 58,0 86,0
14 14,0 14,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Variables Entered/Removed b

Citra
Produk,
Karakterist
ik Bintang
Idola Iklan

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
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Charts 

Model Summaryb

,878a ,770 ,766 2,316 2,049
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Citra Produk, Karakteristik Bintang Idola Iklana. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 

ANOVAb

1746,115 2 873,058 162,710 ,000a

520,475 97 5,366
2266,590 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Citra Produk, Karakteristik Bintang Idola Iklana. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 

Coefficientsa

,564 2,170 ,260 ,795

,302 ,098 ,228 3,095 ,003 ,749 ,300 ,151 ,435 2,300

,740 ,079 ,693 9,391 ,000 ,865 ,690 ,457 ,435 2,300

(Constant)
Karakteristik
Bintang Idola Iklan
Citra Produk

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 



121 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPar Tests 
 

210-1-2-3-4

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Scatterplot
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100 100 100
31,40 38,85 38,79
3,618 4,482 4,785

,126 ,121 ,128
,082 ,065 ,097

-,126 -,121 -,128
1,260 1,212 1,279

,084 ,106 ,076

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Karakteristik
Bintang Idola

Iklan Citra Produk
Keputusan
Pembelian

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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