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SARI  

 

Pemanasari, Diah Ayu.2013. “Pengaruh Media Iklan terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi kasus Konsumen Produk Honda Jazz pada Dealer Honda Tegal 

Raya)”Skripsi. Jurusan Manajemen Pemasaran. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra. Palupiningdyah, M.Si Pembimbing II. 

Dra. Suhermini, M.Si. 

1. Kata Kunci : Media Iklan, Keputusan Pembelian 

Salah satu cara untuk memenangkan persaingan sebuah perusahaan adalah 
dengan melakukan promosi melalui media iklan untuk mendongkrak penjualan. 
Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan volume penjualan Honda Tegal 
Raya masih fluktuatif dan sering tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. 
Untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat agar dapat mencapai target 
penjualan, adanya permasalahan yaitu adakah pengaruh media iklan terhadap 
keputusan pembelian. Maka dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui 
pengaruh media iklan terhadap keputusan pembelian.  

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Honda Jazz pada Honda 
Tegal Raya. Pengambilan sampel menggunakan teknik sensus sebanyak 42 orang. 
Variabel penelitian terdiri dari media iklan sebagai variabel bebas serta keputusan 
pembelian sebagai variabel terikat. Pengumpulan data menggunakan metode 
kuesioner sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis 
regresi. 

Hasil uji parsial variabel media iklan diperoleh nilai signifikansi 

0,000<0,05 dengan demikian hipotesis diterima. Pada hasil uji t diperolehnilai X = 

3,268 signifikansi = 0,000< 5 %, jadi hipotesis yang berbunyi ada pengaruh media 

iklan terhadap keputusan pembelian diterima.  

Simpulan penelitian ini yaitu media iklan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Dalam hal ini indikator radio memiliki 

konstribusi tertinggi terhadap keputusan pembelian sedangkan konstribusi 

terendah adalah reklame. Urutan ranking indikator-indikator media iklan adalah 

radio, internet, brosur, dan reklame. Saran penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Sebaiknya bagi Dealer Honda Tegal Raya : a) dapat mempromosikan melalui 

reklame menjadi lebih menarik yaitu dengan gambar yang terlihat jelas dan 

memberikan informasi yang lengkap atau dapat menggunakan reklame digital 

agar lebih menarik. b) internet tidak hanya melalui blog tetapi dapat melalui 

jejaring sosial seperti facebook atau twitter serta dapat memberikan informasi 

yang lengkap. c) brosur ditingkatkan lagi dengan menyebarkan brosur tidak hanya 

dipameran saja tetapi dapat dilakukan di tempat – tempat keramaian tertentu. 2) 

Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian ini dengan cara mengkaji atau menambah variabel 

lain seperti persepsi nilai, kualitas produk, harga, distribusi ataupun yang lain 

untuk keputusan pembelian. 
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ABSTRACT 

Permanasari, Diah Ayu. 2013. “Effect Advertising Media on Purchasing 

Decisions (Case studies Consumer Products Honda Dealer Honda Jazz at Tegal 

Raya)" Thesis. Department of Marketing Management. Faculty of Economics 

Advisor Dra. Palupiningdyah, M.Si. Dra. Suhermini, M.Si. 

2. Kata Kunci : Advertising Media, Purchasing Decision 

One way to win the competition with a company is doing ad campaigns 

through the media to boost sales. Based on initial observations showed sales 

volume Honda Tegal Kingdom is still volatile and often can not reach the target 

set. To determine the appropriate marketing strategies to achieve sales targets, the 

problem is there any influence of media advertising on purchase decisions. 

Research was conducted in order to know the effect of media advertising on 

purchase decisions. 

The population in this study is that consumers Honda Jazz at Honda Tegal 

Raya. Sampling using the census as many as 42 people. Variables consisted of 

media advertising as the independent variable and the purchase decision as the 

dependent variable. Data collection using questionnaires while data analysis using 

descriptive analysis and regression analysis. 

 Test results partially advertising medium significance value 0.000 

<0.05 so the hypothesis is accepted. On the test results X=3,268 signifikansi 0,000 

<5%. so the hypothesis there is the effect of media advertising on purchase 

decisions received. 

The conclusions study is an advertising medium has a significant influence 

on purchasing decisions. In this case the radio indicator has the highest 

contribution to the purchasing decision while the lowest contribution is 

advertisement. Rank order indicators advertising media is radio, internet, 

brochures, and billboard. Suggestions that can be drawn from this study are as 

follows: 1) For Honda Tegal Raya Dealer should be able to promote through: a) 

billboards becomes more interesting is the picture that is clear and complete 

information or be able to use digital billboards to make it more interesting. b) 

internet promotion not only through a blog, but can be through social networks 

like facebook, twitter and can provide full information. c) brochures enhanced by 

distributing brochures on the exhibition not only alone but can be done in place - 

some crowded places 2) For other researchers who are interested in doing similar 

research is expected to develop this research by reviewing or adding other 

variables such as perceived value, product quality, price, distribution or another 

for purchasing decisions. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era perdagangan bebas, kini telah terjadi pergeseran strategi 

pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Strategi pemasaran yang 

berorientasi pada pelanggan, membuat perusahaan harus memahami dan 

memenuhi baik perilaku maupun kebutuhan pelanggan untuk mencapai kepuasan 

pelanggan. Kotler dan Keller (2009:134) menyatakan bahwa suatu bisnis dapat 

sukses jika berhasil memperhatikan, mempertahankan dan menumbuhkan 

pelanggan.  

Strategi pemasaran yang berorientasi pada pelanggan, membuat 

perusahaan harus memahami dan memenuhi baik perilaku maupun kebutuhan 

pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Perilaku konsumen yang 

dikemukakan Kotler (2000:29) menerangkan bahwa keputusan konsumen dalam 

pembelian selain dipengaruhi oleh karakteristik konsumen, dapat dipengaruhi oleh 

rangsangan perusahaan yang mencakup produk, harga, tempat dan promosi. 

Variabel-variabel di atas saling mempengaruhi proses keputusan pembelian 

sehingga menghasilkan keputusan pembelian yang didasarkan pada pilihan 

produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, jumlah pembelian. 

Suatu perusahaan dalam kondisi yang penuh persaingan harus dapat 

menciptakan dan mempertahankan keunggulan bersaing (competitive advantage). 

Untuk menarik minat konsumen juga diperlukan adanya usaha pemasaran yang 

baik yang harus dilakukan oleh perusahaan. Swasta (2004:349) menyatakan 
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bahwa kegiatan pemasaran bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dalam 

pembelian suatu produk. Dalam melakukan pembelian, konsumen membutuhkan 

informasi tentang produk yang akan dibeli. Untuk menginformasikan produk yang 

telah dihasilkan melalui media iklan. 

Kotler (2005:277) menyatakan bahwa dalam membuat program periklanan 

manajemen pemasaran selalu memulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan 

motif pembeli, membuat keputusan utama dalam pembuatan program periklanan 

kemudian menentukan media apa yang akan dipergunakan. Hal inilah yang 

menguatkan hubungan antara media iklan dengan keputusan konsumen dalam 

membeli suatu produk. Tujuan iklan sangat tergantung dari setiap perusahaan, 

baik untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan. Secara umum 

iklan membantu menjelaskan akan suatu produk, sedangkan bagi perusahaan itu 

sendiri iklan merupakan suatu alat pemasar yang sangat penting bagi perusahaan. 

Honda meluncurkan Jazz pertama kali tahun 2001 lalu dengan nama 

Honda Fit di Jepang. Tawaran kepraktisan dan efisiensi bahan bakarnya yang 

istimewa membius konsumen Negeri Matahari Terbit itu. Tak heran di akhir 2001, 

Jazz sudah menyalip penjualan mobil terlaris di Jepang, Toyota Corolla. Di 

Indonesia, permintaan tinggi terhadap Fit dari para Importir Umum (IU), 

meyakinkan PT Honda Prospect Motor (HPM), ATPM Honda di Indonesia, untuk 

menjual resmi Honda Jazz di awal 2004. Kini generasi kedua Honda Jazz juga 

telah mengindikasikan kesuksesannya di pasar hatchback tanah air. Di saat trend 

penjualan mobil di Indonesia mulai menurun akibat beban kenaikan harga bahan 

bakar, Honda justru sukses memetik penjualan tinggi berkat laku kerasnya Honda 
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Jazz. Salah satu strategi pintar Honda adalah tampilan desain Jazz baru yang 

tampil hati-hati dengan dimensi yang nyaris serupa dengan Jazz lama. Semua 

keunggulan Jazz generasi pertama plus tambahan kesempurnaan, alhasil 

konsumen loyal Honda Jazz pun tak beralih ke merek lain dan konsumen baru 

Honda Jazz semakin bertambah. 

Seperti yang diberikan oleh Jazz generasi pertama, Honda memberikan 

semua keunggulan yang dimiliki  Jazz lama dan menyempurnakannya. Dari 

dimensinya, nyaris tak ada perbedaan. Tingginya sama, namun lebih panjang 90 

mm (dibandingkan Jazz VTEC) bahkan lebarnya hanya berselisih 2 mm. Secara 

umum, desain Jazz baru tampil lebih membulat. Namun garis-garis tajam, pada 

bonnet, lampu utama dan lampu belakang membuat gaya sporty-nya tetap kental. 

Sumbu rodanya kini lebih panjang 50 mm dengan jarak pijak yang juga lebih 

lebar (19 mm di depan dan 14 mm di belakang) dibandingkan Jazz VTEC 

lama. Paket eksterior yang lebih baik langsung memberikan keunggulan lain di 

dalam kabin Jazz anyar ini. Mulai dari akses masuknya, kini pintunya terbuka 

lebih lapang untuk akses lebih mudah. Di kabin belakang, berkat perpanjangan 

sumbu roda, ruang kaki juga bertambah hingga 50 mm, dengan dimajukannya 

pilar-A ke depan hingga 120 mm, ruang kabin terasa luas untuk empat, bahkan 

lima orang dewasa di dalam kabinnya. 

Honda Tegal Raya merupakan salah satu dealer Honda yang ada 

diwilayah Kota Tegal yang melakukan penjualan berbagai tipe mobil Honda, 

seperti : Honda Jazz, Honda Accord, Honda Civic, Honda City, Honda CR-V, 

Honda Stream, Honda Odyssey, serta tipe lain dengan harga yang ditawarkan 
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bervariasi sesuai dengan masing-masing tipe turut mempertajam persaingan 

penjualan mobil di wilayah Kota Tegal baik dengan dealer yang menjual 

kendaraan merk sejenis maupun merk yang berbeda. 

Berikut ini adalah data penjualan produk Honda Jazz pada dealer Honda 

Tegal Raya tahun 2012 dalam waktu 9 bulan terakhir yang menunjukkan 

fluktuatif sebagai akibat dari tajamnya persaingan penjualan mobil baik dengan 

perusahaan yang menjual merk sejenis maupun merek berbeda di Kota Tegal. 

Tabel 1.1  Data Penjualan Honda Tegal Raya Tahun 2012 

No Bulan 
Target Penjualan 

(Unit) 

Realisasi 

Penjualan (Unit) 

Kurang 

Pencapaian Target 

(%) 

1 Januari 10 6 -40% 
2 Pebruari 10 7 -30% 
3 Maret 10 11 +10% 
4 April 10 3 -70% 
5 Mei 10 4 -60% 
6 Juni 10 2 -80% 
7 Juli 10 2 -80% 
8 Agustus 10 3 -70% 
9 September 10 4 -60% 

Sumber:  Dealer Honda Tegal Raya  

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa volume 

penjualan pada Honda Tegal Raya  tahun 2012  yang melebihi target penjualan 

pada bulan Maret (10%), bulan – bulan lain ( 8 bulan ) belum memenuhi target 

yang ditetapkan perusahaan yaitu sebanyak 10 unit setiap bulan. Pada bulan April 

terjadi penurunan jumlah penjualan yang cukup signifikan yaitu dari 11 unit 

menjadi 3 unit. Pada bulan April – September ( 6 bulan ) terjadi penurunan yang 

signifikan dengan penjualan rata – rata hanya 3 unit. Hal ini menuntut pihak 
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manajemen berupaya mencari strategi pemasaran yang tepat agar dapat 

meningkatkan kembali penjualan produknya sesuai target yang direncanakan. 

Dalam usaha memperebutkan pasar  penjualan mobil di wilayah Kota 

Tegal dan sekitarnya, Dealer Honda Tegal Raya melakukan berbagai kegiatan 

promosi untuk menawarkan produk yang dijualnya dengan periklanan. Pemilihan 

media iklan yang tepat akan sangat mempengaruhi ketepatan penyampaian 

informasi. Sasaran utama kalangan anak muda, media iklan yang digunakan 

antara lain menggunakan internet, brosur, radio, reklame, dengan harapan 

konsumen dapat mengetahui produk yang ditawarkan serta menguatkan atau 

meyakinkan konsumen untuk membeli produk dari Honda Tegal Raya.  

Namun demikian berbagai strategi iklan yang diterapkan oleh dealer 

Honda Tegal Raya dalam usaha pemasaran mobil Honda di wilayah Kota Tegal 

belum mampu menjamin kelangsungan penjualan yang konsisten dari dealer 

Honda Tegal Raya. Hal ini menarik untuk diteliti dengan judul “Pengaruh Media 

Iklan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Konsumen Produk Honda 

Jazz Pada  Dealer Honda Tegal Raya).  

1.2 Permasalahan 

Semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan juga semakin 

banyaknya produk sejenis yang ditawarkan oleh perusahaan, membuat konsumen 

merasa kesulitan dalam menentukan pilihannya. Konsumen akan cenderung 

memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, serta akan 

memilih produk yang memberikan manfaat dan juga kepuasan yang paling besar 
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bagi  mereka. Adakah pengaruh media iklan terhadap keputusan pembelian 

produk mobil Honda Jazz pada Dealer Honda Tegal Raya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan topik permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media 

iklan terhadap keputusan pembelian produk mobil Honda Jazz pada Dealer Honda 

Tegal Raya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk sarana 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu marketing yang 

berkaitan dengan kegiatan periklanan khususnya media iklan dalam 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen. 

b. Bagi Penulis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan sebagai sarana 

aplikasi terhadap ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dalam bidang 

pemasaran oleh penulis yang berkaitan dengan periklanan khususnya media 

iklan dalam kaitannya dengan keputusan pembelian konsumen. 

c. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian semacam ini 

dengan mengkaji atau menambah variabel lain seperti persepsi nilai, kualitas 

produk, harga, distribusi ataupun yang lain untuk keputusan pembelian.  
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2) Manfaat praktis 

Bagi Dealer Honda Tegal Raya penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan 

pertimbangan dalam rangka menentukan strategi pemasaran yang tepat oleh 

perusahaan agar memiliki keinginan untuk melakukan pembelian mobil di 

Honda Tegal Raya khususnya pada tipe Honda Jazz. 

 

 

 



8 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Perilaku Konsumen 

2.1.1  Pengertian Perilaku Konsumen 

Dalam konsep pemasaran telah dinyatakan bahwa kegiatan perusahaan 

harus dimulai dengan mengenal dan merumuskan keinginan dan kebutuhan 

konsumennya. 

Kotler dan Amstrong (2001 : 194) perilaku konsumen merupakan 

tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha 

memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses 

pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan 

tersebut. 

 Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

adalah tindakan-tindakan unik (berbeda-beda) yang dilakukan konsumen ketika 

akan memenuhi kebutuhan. 

2.1.2  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Kotler dan Armstrong (2001:197) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian dijelaskan sebagai berikut : 

1) Faktor Budaya 

Budaya adalah susunan nilai dasar, persepsi keinginan dan perilaku yang 

dipelajari anggota suatu masyarakat dari keluarga dan institusi penting lainnya. 

Setiap kebudayaan mengandung sub kebudayaan yang lebih kecil atau kelompok 

orang-orang yang mempunyai sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman 

dan situasi kehidupan yang sama. Sub kebudayaan meliputi kewarganegaraan, 



9 

 

 

 

agama, kelompok ras dan daerah geografis. Selain itu, dalam kebudayaan juga 

termasuk adanya kelas-kelas sosial yaitu bagian-bagian masyarakat yang relatif 

permanen dan tersusun  rapi anggota-anggotanya memiliki nilai-nilai, kepentingan 

dan perilaku yang  sama. 

2) Faktor Sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti : 

a. Kelompok kecil (kelompok acuan) 

Berfungsi sebagai titik banding atau referensi langsung (tatap muka) atau tidak 

langsung yang membentuk sikap maupun perilaku seseorang. 

b. Keluarga 

Anggota keluarga dapat mempengaruhi perilaku pembeli. Keluarga adalah 

organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan 

pengaruh tersebut telah diteliti secara ekstensif. Orang pemasaran tertarik pada 

peran dan pengaruh seorang suami, istri dan anak-anak dalam pembelian 

produk dan jasa yang berbeda. 

c. Peran dan status 

Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang 

diberikan oleh masyarakat. Seseorang seringkali memilih produk yang 

menunjukkan status mereka dalam masyarakat. 

3) Faktor Pribadi 

a. Umur dan tahap siklus hidup 

Pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga, yaitu tahap-tahap 

yang mungkin dilalui keluarga sesuai dengan kedewasaan anggotanya. Orang 

pemasaran sering kali menetapkan pasar sasaran mereka berdasarkan tahap 

siklus hidup dan mengembangkan produk yang sesuai serta rencana 
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pemasaran untuk setiap tahapnya. Tahap-tahap siklus hidup keluarga 

tradisional meliputi orang-orang muda lajang, pasangan muda dengan anak, 

dan orang dewasa yang lebih tua tanpa anak yang tinggal dengannya, 

sedangkan tahap-tahap alternatif non tradisional meliputi pasangan tidak 

menikah, pasangan yang menikah dalam usia lanjut, pasangan tanpa anak, 

orang tua tunggal, orang tua dengan anak dewasa yang pulang lagi kerumah 

dan lain-lain. 

b. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pekerja 

kasar cenderung membeli pakaian kerja kasar, sedangkan pekerja kantoran 

membeli pakaian yang lebih formal. Sebuah perusahaan bahkan dapat 

berspesialisasi menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan suatu pekerjaan 

tertentu. 

c. Situasi ekonomi 

Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produknya. Seseorang 

konsumen dalam membeli suatu produk akan cenderung melihat pada sisi 

pendapatannya, tingkat bunga dan tabungan pribadi yang dimilikinya. 

d. Gaya hidup 

Orang-orang yang berasal dari sub kebudayaan, kelas sosial dan pekerjaan 

yang sama dapat memiliki gaya hidup yang cukup berbeda. Gaya hidup adalah 

pola kehidupan seseorang seperti yang diperlihatkannya dalam kegiatan, minat 

dan pendapat-pendapatnya. Gaya hidup mencakup sesuatu yang lebih dari 

sekedar kelas sosial ataupun kepribadian seseorang. Gaya hidup menampilkan 

pola perilaku seseorang dan interaksinya di dunia. 
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4) Faktor Psikologis 

Pilihan-pilihan seseorang dalam membeli dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis yang penting, yaitu : 

a. Motivasi 

Motif (dorongan) adalah suatu kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk 

membuat seseorang mencari kepuasan atas kebutuhannya. Psikolog telah 

mengembangkan teori-teori motivasi manusia. Dua teori yang paling populer 

adalah teori Motivasi Freud dan Abraham Maslow (Kotler dan Armstrong 

2001:204).. Freud menganggap manusia pada umumnya tidak sadar mengenai 

kekuatan psikologis yang sebenarnya membentuk perilaku mereka. Jadi, Freud 

berpendapat bahwa seseorang tidak benar-benar memahami motivasinya. 

Maslow berpendapat bahwa kebutuhan manusia diatur dalam suatu hirarki dari 

yang paling mendesak sampai yang tidak mendesak. Hirarki kebutuhan 

tersebut terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, 

kebutuhan sosial, kebutuhan akan rasa penghargaan dan kebutuhan untuk 

aktualisasi diri. Seseorang pertama kali mencoba memenuhi kebutuhan yang 

paling penting, dan ketika terpenuhi kebutuhan itu tidak akan menjadi 

motivator lagi dan orang itu akan mencoba memenuhi kebutuhan terpenting 

selanjutnya. 

b. Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur dan 

menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambaran yang berarti 

mengenai dunia. Seseorang dapat membentuk persepsi-persepsi yang berbeda 

mengenai rangsangan yang sama karena ada tiga macam proses penerimaan 
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indera, yaitu perhatian selektif, distorsi selektif, dan setiap orang dihadapkan 

pada sejumlah besar rangsangan setiap harinya. 

c. Pembelajaran 

Ketika seseorang melakukan tindakan, mereka belajar. Pembelajaran 

menggambarkan perubahan perilaku individu yang muncul karena 

pengalaman. Proses belajar berlangsung melalui dorongan (drive), rangsangan 

(stimuli), petunjuk (cues), tanggapan (responses), dan penguatan 

(reinforcement) yang saling mempengaruhi. 

d. Keyakinan dan sikap 

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif seseorang mengenai sesuatu. Orang 

pemasaran tertarik pada keyakinan yang dirumuskan seseorang mengenai 

produk dan jasa tertentu, karena keyakinan ini menyusun citra produk yang 

mempengaruhi perilaku pembeli. Jika keyakinan ini salah dan menghalangi 

pembelian, orang pemasaran akan mengeluarkan iklan untuk mengoreksi 

keyakinan itu, sedangkan sikap menggambarkan evaluasi, perasaan dan 

kecenderungan seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. Sikap 

menempatkan seseorang dalam suatu kerangka pemikiran mengenai suka atau 

tidak sukanya akan sesuatu, mendekati atau menjauhi mereka. 

2.2  Keputusan Pembelian 

2.2.1  Pengertian Keputusan Pembelian 

Para konsumen pada umumnya ingin menetapkan dan mempertahankan 

sekelompok produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka baik pada 

saat ini maupun dimasa yang akan datang. Untuk mencapai hal ini, para 

konsumen membuat berbagai keputusan membeli seperti halnya membuat 
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keputusan sehari-hari yang berkaitan dengan makanan, pakaian, rumah, 

pendidikan, transportasi dan lain-lain. 

Assauri (2003:130) menyatakan bahwa keputusan membeli adalah suatu 

proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa 

yang dibeli atau tidak melaksanakan pembelian dan keputusan ini diperoleh dari 

kegiatan-kegiatan sebelumnya . 

Kotler (2000:267) mendefinisikan keputusan pembelian adalah 

keputusan yang menyebabkan seorang konsumen membentuk pilihan mereka 

diantara beberapa merk yang tergabung dalam perangkat pilihan. Jadi keputusan 

membeli merupakan salah satu rangkaian atau proses dari perilaku konsumen 

dalam melaksanakan pembelian dengan pertimbangan yang rasional. 

2.2.2  Faktor dalam Keputusan Pembelian 

Dalam keputusan pembelian atau membeli barang konsumen ada lebih dari dua 

pihak yang terlibat dalam proses pertukaran atau pembeliannya. Swasta dan 

Irawan (2006:104), tahap keputusan pembelian menyebabkan konsumen 

membentuk pilihan-pilihan diantara beberapa merek yang membentuk suatu 

maksud untuk membeli dan cenderung membeli merek yang disukainya, namun 

ada beberapa faktor yang mencampuri dalam keputusan pembelian, yaitu: 

1) Keputusan jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. 

Misalnya tas atau menggunakan uang untuk tujuan lain. Dalam hal ini perusahaan 

harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang membeli tas serta 

alternatif yang mereka pertimbangkan. Konsumen dapat mengambil keputusan 

untuk membeli misalnya untuk tas dengan jenis tertentu. Keputusan tersebut juga 
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menyangkut ukuran, mutu, corak dan sebagainya. Dalam hal ini perusahaan harus 

mengetehui kesukaan konsumen tentang produk yang bersangkutan agar dapat 

memaksimalkan daya tarik yang ada. 

2) Keputusan tentang merek 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang merek mana yang akan 

dibeli. Merek dapat membuat pembeli yakin akan memperoleh kualitas barang 

yang sama jika mereka membeli ulang. Merek secara tidak langsung juga 

membantu perusahaan dalam mengendalikan pasar, karena pada dasarnya pembeli 

tidak mau dibingungkan oleh produk yang satu dengan produk yang lain. Merek 

memiliki perbedaan tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui 

bagaimana konsumen memilih sebuah merek. 

3) Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen menentukan keputusan produk tersebut akan dibeli dimana 

yang biasanya dilakukan berdasarkan kepercayaan terhadap penjualnya. 

4) Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus melakukan 

pembelian. Masalah ini akan menyangkut tersedianya uang untuk membeli produk, 

dengan demikian, perusahaan dapat mengatur waktu produksi dan kegiatan 

pemasaran. 

5) Keputusan tentang jumlah pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk 

yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih 

dari satu unit. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk 

sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli. 
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Berdasarkan faktor di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian 

merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup 

penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian, dengan indikator: 

1. Pilihan produk, 2. Pilihan merek, 3. Pilihan pemasok, 4. Penentuan saat 

pembelian, 5. Jumlah pembelian. 

Konsumen akan lebih mudah mengambil keputusan dalam pembelian 

ulang atau pembelian yang sifatnya terus menerus terhadap produk yang sama 

(termasuk sama dalam harga dan kualitas). Apabila faktor-faktor tersebut berubah, 

maka pembeli akan mempertimbangkan kembali keputusan-keputusannya 

termasuk masalah merek. 

2.2.3  Proses Pengambilan Keputusan 

Tjiptono (2008:20) menyatakan bahwa Proses pengambilan keputusan 

sangat bervariasi, ada yang sederhana dan ada pula yang kompleks. Proses-proses 

pengambilan keputusan dibagi dalam tiga jenis, yaitu : 

1) Pengambilan keputusan yang luas (extended decision making) 

Jenis pengambilan keputusan yang paling lengkap, bermula dari 

pengenalan masalah konsumen yang dapat dipecahkan melalui pembelian 

beberapa produk. Proses pengambilan keputusan yang luas terjadi untuk 

kepentingan khusus bagi konsumen atau untuk pengambilan keputusan yang 

membutuhkan tingkat keterlibatan tinggi, misalnya pembelian produk-produk 

mahal, mengandung nilai prestise dan dipergunakan untuk kurun waktu yang  

lama. 
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2) Proses pengambilan keputusan terbatas (limited decision making) 

Terjadi apabila konsumen mengenal masalahnya, kemudian mengevaluasi 

beberapa alternatif produk atau merek berdasarkan pengetahuan yang dimiliki 

tanpa berusaha atau hanya melakukan sedikit usaha dalam mencari informasi baru 

tentang produk atau merk tersebut. Biasanya berlaku untuk pembelian produk-

produk yang kurang penting atau pembelian yang bersifat rutin. 

3) Proses pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan (habitual decision 

making) 

Proses yang paling sederhana, yaitu  konsumen mengenal masalahnya 

kemudian langsung mengambil keputusan untuk membeli merk favorit atau 

kegemarannya (tanpa evaluasi alternatif). Evaluasi hanya  terjadi apabila merk 

yang dipilih tersebut ternyata tidak sesuai atau sebagus yang diharapkan. 

2.2.4  Tahap-Tahap dalam Proses Keputusan Membeli 

Kotler dan Susanto (2000:251) proses pengambilan keputusan 

merupakan suatu pendekatan penyelesaian masalah yang meliputi beberapa tahap 

yang dimulai dari jauh sebelum faktor pembelian. Tahap-tahap proses keputusan 

membeli adalah sebagai berikut : 

1) Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai bila konsumen mengenali suatu masalah atau 

kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga akan menimbulkan ketenangan dalam 

dirinya. Kebutuhan itu dapat berasal dari dalam atau kebutuhan terpendam dan 

terlihat pada saat menerima rangsangan dari luar, sehingga pemasar perlu meneliti 

konsumen untuk mengetahui masalah yang timbul dan bagaimana itu 

mengarahkan pada produk tertentu. 
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2) Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya, mungkin akan atau 

mungkin tidak mencari informasi yang lebih banyak lagi. Jika dorongan 

konsumen kuat, dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, 

konsumen akan membeli objek itu. Jika tidak kebutuhan konsumen itu tinggal 

mengendap dalam ingatannya. Konsumen mungkin tidak berusaha untuk 

memperoleh informasi lebih lanjut atau sangat aktif mencari informasi 

sehubungan dengan kebutuhan itu. Sumber informasi konsumen digolongkan ke 

dalam empat kelompok, yaitu: 

a. Sumber pribadi meliputi keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

b. Sumber  komersial meliputi iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan. 

c. Sumber publik meliputi media massa, organisasi rating konsumen. 

d. Sumber pengalaman meliputi penanganan, pemeriksaan, penggunaan         

produk. 

3) Evaluasi alternatif 

Untuk mengetahui bagaimana konsumen memilih diantara beberapa 

alternatif yang tersedia, pemasar perlu mengetahui bagaimana proses informasi 

konsumen tiba pada tahap pemilihan merk. Konsep dasar dalam proses evaluasi 

konsumen terdiri dari: 

a. Konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. 

b. Konsumen mencari manfaat dari solusi produk. 

c. Konsumen memandang setiap produk sebagai sekumpulan atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam membentuk manfaat yang dicari dalam 

memuaskan kebutuhan. 
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Konsumen memiliki sifat yang berbeda-beda dalam memandang atribut-

atribut yang dianggap relevan dan penting. Konsumen akan memberikan perhatian 

besar pada atribut yang memberikan manfaat yang dicarinya. 

4) Keputusan membeli 

Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan 

merk diantara beberapa merk yang tergabung dalam perangkat pilihan konsumen, 

mungkin juga membentuk suatu maksud membeli dan cenderung membeli merk 

yang disukainya. Dalam tahap ini, ada dua faktor yang berada diantara niat 

membeli dan keputusan pembelian yaitu: 

a. Pendirian orang lain. Sejauh mana pendirian orang lain mengurangi alternatif 

yang disukai seseorang akan tergantung pada intensitas pendirian negatif 

orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen 

untuk menuruti keinginan orang lain. Semakin gencar sikap negatif orang lain 

dan semakin dekat orang lain tersebut dengan konsumen, semakin besar 

konsumen akan menyesuaikan niat pembelinya. 

b. Faktor situasi yang tidak diantisipasi. Faktor ini dapat muncul dan mengubah 

niat pembelian. 

5) Perilaku pasca pembelian 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa 

kepuasan dan ketidakpuasan. Konsumen juga akan melakukan beberapa kegiatan 

setelah membeli produk yang akan menarik bagi para pemasar. Tugas para 

pemasar belum selesai setelah dibeli oleh konsumen, namun akan terus 

berlangsung hingga periode waktu pasca pembelian. Konsumen yang merasa puas 

akan terus melakukan pembelian, sedangkan yang tidak puas akan menghentikan 
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pembelian produk yang bersangkutan dan kemungkinan akan menyebarkan berita 

tersebut pada teman-teman mereka, karena itu perusahaan harus mampu 

memastikan kepuasan konsumen pada semua tingkat dalam proses pembelian. 

Secara lebih jelas dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Pengambilan Keputusan 

Sumber : Kotler (2000:25) 

2.3 Konsep Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan, 

karena keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tergantung dari 

keahlian perusahaan dibidang pemasaran, produksi, keuangan serta bidang lain 

ataupun kombinasi diantara semua kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pemasaran 

sering kali dikatakan sebagai ujung tombak dari kesuksesan suatu perusahaan, 

karena keberhasilan pemasaran suatu produk akan dapat dilihat dari banyaknya 

produk yang terjual, yang pada akhirnya dapat memberikan laba atau keuntungan 

bagi perusahaan, sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin. 

Swasta dan Irawan (2006:7) menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu 

sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 

serta jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pengenalan 

masalah 

Pencarian 

informasi 

Evaluasi Alternatif 

Perilaku purna 

Pembelian 

Keputusan 
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pemasaran bertujuan untuk memberikan  kepuasan terhadap kebutuhan dan 

keinginan konsumen, sehingga kegiatan pemasaran harus dimulai dari konsumen 

untuk mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan dan diinginkan oleh 

konsumen. 

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemasaran 

adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, 

menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang – barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. 

2.4  Periklanan 

2.4.1  Pengertian Periklanan 

          Periklanan adalah penggunaan media untuk memberitahukan kepada 

konsumen tentang sesuatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu. Iklan 

merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan 

dalam mempromosikan produknya. Secara umum iklan membantu menjelaskan 

akan suatu produk, sedangkan bagi perusahaan itu sendiri iklan merupakan suatu 

alat pemasar yang sangat penting bagi perusahaan ( Fandy Tjiptono 2008:225). 

 Kotler (2005:277) menyatakan bahwa iklan adalah segala bentuk 

presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor 

tertentu yang harus dibayar. Stanton yang dikutip oleh Bilson Simamora 

(2003:305) berpendapat bahwa iklan terdiri dari segala kegiatan yang dilibatkan 

dalam  mempresentasikan sesuatu kepada audiens secara nonpersonal, dengan 

sponsor yang jelas dan biaya suatu pesan tentang produk atau organisasi. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa periklanan adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan 

oleh produsen kepada masyarakat banyak atau sekelompok orang tertentu yang 
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bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar tertarik kepada produk yang 

ditawarkan baik melalui media atau secara langsung guna menunjang upaya 

pemasaran. 

2.4.2  Tujuan Periklanan 

 Kotler (2005:278) menyatakan bahwa tujuan dari periklanan dapat 

digolongkan menurut apakah sasarannya untuk menginformasikan, membujuk, 

mengingatkan atau memperkuat. Tujuan tersebut diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a.  Iklan Informatif (Informatif Advertising) 

Iklan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan 

tentang produk baru atau ciri baru produk yang sudah ada. 

2.  Iklan Persuasif (Persuasive Advertising) 

 Iklan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan 

dan pembelian suatu produk atau jasa.  

3.   Iklan Pengingat (Reminding Advertising) 

 Iklan yang dimaksudkan untuk merangsang pembelian produk dan jasa 

kembali.  

4.   Iklan Penguatan (Reinforcement Advertising)  

      Iklan yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka 

       telah melakukan pilihan yang tepat. 

2.4.3   Jenis-Jenis  Periklanan 

Djaslim Saladin (2002:133) menggolongkan jenis-jenis periklanan 

menjadi 2 kriteria, yaitu : 
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1.   Berdasarkan Manfaat  

a.. Intitutional Advertising, yaitu  periklanan untuk pembentukan citra 

organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang. 

b. Brand Advertising, yaitu periklanan untuk pemantapan pada merek 

tertentu dalam jangka panjang. 

c. Classified Advertising, yaitu periklanan untuk penyebaran informasi 

tentang penjualan jasa dan peristiwa. 

d. Sales Advertising, yaitu periklanan untuk pengumuman penjualan khusus 

2. Berdasarkan Klasifikasi  

a. National Advertising, yaitu periklanan yang dilaksanakan oleh produsen 

dari suatu barang industri maupun barang konsumsi yang disebarkan 

secara nasional maupun regional. 

b. Local Advertising, yaitu periklanan yang dibatasi oleh lingkungan 

geografis. 

c. Consumers Advertising, yaitu periklanan yang ditujukan untuk mencapai 

manufacture lain yang dapat digunakan produk yang telah diiklankan.. 

d. Industrial Advertising, yaitu periklanan untuk mencapai manufaktur lain 

yang dapat digunakan produk yang telah di iklankan. 

e. Primary Demand Advertising, yaitu periklanan yang ditujukan untuk 

mempromosikan produk, tanpa menonjolkan merek penjualannya. 

f. Selective Demand Advertising, yaitu periklanan yang ditujukan untuk 

membangkitkan selektif secara jelas, menyebutkan dan mengulangi nama 

merek dari produk tersebut. 
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2.4.4  Sasaran Periklanan. 

 Sasaran iklan adalah suatu tugas komunikasi tertentu dengan tingkat 

pencapaiannya harus diperoleh dengan audiens tertentu dalam kurun waktu 

tertentu ( Kotler, 2005 : 277 ). 

 Djaslim Saladin ( 2003 : 123 ), tujuan atau sasaran umum dari  periklanan 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menyampaikan informasi mengenai produk baru kepasar menjelaskan 

cara kerja dan penggunaan produk serta membangun citra perusahaan 

b. Untuk membujuk konsumen, dengan cara mengubah persepsi konsumen 

tentang produk yang di iklankan menganjurkan membeli merek tersebut, serta 

membujuk pelanggan untuk membeli. 

c. Untuk mengingatkan konsumen bahwa produk itu mungkin akan dibutuhkan 

dalam waktu dekat serta menjaga pelanggan agar selalu ingat akan produk 

atau merek tersebut 

d. Untuk pemantapan (penguatan_reinforcement), berusaha meyakinkan para 

pembeli bahwa mereka telah mengambil pilihan yang tepat. 

 Djaslim Saladin (2003 : 125) iklan yang informatif (informative 

advertising) banyak dipakai dalam memperkenalkan kategori produk baru. Dalam 

hal ini, objektifnya adalah memupuk permintaan primer. Iklan yang membujuk 

(persuasive advertising) menjadi lebih penting ketika persaingan meningkat, 

karena tujuan perusahaan adalah memupuk permintaan selektif. 



24 

 

 

 

Djaslim Saladin (2003 : 127 ) iklan yang membujuk yaitu iklan yang 

mampu membandingkan (comparison advertising), secara langsung atau tidak 

langsung merek perusahaan dengan satu atau beberapa merek perusahaan lain. 

Iklan yang mengingatkan (remainder advertising) penting untuk produk yang 

sudah dewasa, iklan itu membuat konsumen terus mengingat produk tadi. 

Keempat tujuan tersebut merupakan empat fungsi dalam sebuah iklan. 

Selain menginformasikan produk melalui berbagai media, iklan pun memiliki 

bahasa yang persuasif guna membujuk konsumen untuk bersedia membeli produk 

yang di iklankan lalu mengingatkan serta menguatkan konsumen bahwa produk 

tersebut tepat (sesuai) bagi kebutuhan maupun keinginan konsumen sehingga 

konsumen harus tetap menggunakan produk dengan merek yang di iklankan. 

2.4.5  Media  Periklanan 

 Kotler (2005:289) menyatakan bahwa perencanaan media harus 

mengetahui kemampuan jenis-jenis media utama untuk menghasilkan jangkauan, 

frekuensi dan dampak. Setiap media memiliki keunggulan dan keterbatasan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 

Jenis-Jenis Media Utama Periklanan 

 

Media Keunggulan Keterbatasan 

M
e
d

ia
 E

le
k

to
n

ik
 

Televisi Menggabungkan gambar, 

suara dan gerakan; 

merangsang indera; 

perhatiantinggi;jangkauan 

tinggi 

Biaya absolut tinggi; 

Kekacauan tinggi; 

paparan   bergerak kilat; 

pemilihan audiens kurang 

Radio Penggunaan massal; 

pemilihan geografis dan 

demografis tinggi; biaya 

rendah 

Hanya penyajian suara; 

perhatian lebih rendah 

daripada televisi; struktur 

harga tidak standar; paparan 

bergerak kilat 

Telepon Banyak pengguna; peluang 

memberikan setuhan pribadi 

Biaya relatif tinggi kecuali 

jika digunakan sukarelawan 

Internet Pemilihan audiens tinggi; 

kemungkinan interaktif;  

biaya relatif rendah 

Media relatif baru dengan 

jumlah pengguna yang rendah 

di beberapa Negara 

M
e
d

ia
 C

e
ta

k
 

Koran Fleksibilitas; ketetapan waktu; 

jangkauan pasar lokal yang 

baik; penerimaan luas; tingkat  

kepercayaan tinggi 

Usia penggunaan pendek; 

mutu reproduksi jelek; 

audiens “terusan” kecil 

Surat 

langsung  

(direct-mail) 

Audiens terpilih; fleksibilitas; 

 tidak ada persaingan iklan 

dalam media yang sama;  

personalisasi 

Biaya relatif tinggi; citra 

 “surat sampah” 

Majalah Pemilihan geografis dan 

demografis tinggi; kredibilitas 

dan gengsi; reproduksi  

bermutu tinggi; usia  

penggunaan panjang; 

penerusan pembacaan baik 

Perencanaan pembelian iklan 

panjang; sebagian sirkulasi 

sia-sia; tidak ada jaminan 

posisi 

Reklame luar 

Ruang 

Fleksibilitas; pengulangan 

paparan tinggi; biaya rendah; 

persaingan rendah 

Pemilihan audiens terbatas; 

kreativitas terbatas 

Yellow Pages Liputan lokal sangat bagus; 

tingkat kepercayaan tinggi; 

jangkauan luas; biaya rendah 

Persaingan tinggi; 

perencanaan pembelian iklan 

panjang; kreativitas terbatas 

Berita 

Berkala 

Pemilihan audiens sangat  

tinggi; terkontrol penuh; 

Biaya dapat hilang sia-sia 
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peluang interaktif; biaya relatif 

relatif rendah 

Brosur Fleksibilitas; terkendali penuh; 

dapat mendramatisir pesan 

Produksi berlebihan dapat 

menyebabkan biaya hilang 

sia-sia 

Sumber : Kotler (2005:289) 

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut ini penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya dilakukan oleh M Nasir Ibrahim (2007).  

Tabel 2.2 Beberapa Penelitian yang Relevan 

Nama 

Peneliti 

Judul penelitian Tahun Metode 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

 

M Nasir 

Ibrahim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis pengaruh 

Media Iklan 

terhadap 

pengambilan 

keputusan 

membeli air 

minum dalam 

kemasan merek 

Aqua pada 

masyarakat kota 

Palembang 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresi 

Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media 

Iklan, 

Keputusan 

Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Media iklan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

 

 

 

 

 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tersebut, terdapat persamaan, 

dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah 

dilakukan. Perbedaannya, setiap penelitian mempunyai kebaruan dalam hal cara 

sehingga hasilnya pun berbeda. Namun demikian, penelitian tersebut mempunyai 

tujuan yang sama, yaitu mengkaji berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen.  

Penelitian ini sebagai tindak lanjut dari penelitian-penelitian yang sudah 

ada. Tujuannya untuk memberikan pemikiran dan tolok ukur kajian pada 

penelitian-penelitian lebih lanjut sehingga dapat menambah khasanah 
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pengembangan  pengetahuan mengenai strategi pemasaran yang tepat dalam 

rangka meningkatkan keputusan pembelian konsumen. 

2.6  Kerangka Berpikir 

Keputusan pembelian dapat tercipta apabila perusahaan dapat memberikan 

promosi yang dapat menarik minat konsumen. Dalam hal ini promosi yang 

dilakukan adalah dengan periklanan, dimana media iklan sangat berpengaruh 

besar. Keputusan konsumen dapat diukur dengan indikator, yaitu pilihan produk, 

pilihan merek, pilihan pemasok, penentuan saat pembelian, dan jumlah pembelian. 

Kegiatan pemasaran suatu produk memerlukan suatu pemberian informasi 

yang lengkap terkait berbagai kelebihan produk yang ditawarkan melalui kegiatan 

promosi pemasaran untuk mempengaruhi konsumen dalam pembelian suatu 

produk. Ada berbagai jenis kegiatan promosi pemasaran yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan diantaranya advertising (periklanan), sales promotion, public 

relation, personal selling dan direct marketing. Namun dari lima jenis kegiatan 

promosi pemasaran tersebut yang dipandang paling efektif untuk 

memperkenalkan kepada calon konsumen dalam melakukan pembelian secara 

luas  adalah kegiatan promosi melalui periklanan. Hal tersebut didasarkan pada 

pendapat Tjiptono (2008:225), bahwa Iklan merupakan salah satu bentuk promosi 

yang paling banyak digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. 

Secara umum iklan membantu menjelaskan akan suatu produk, sedangkan bagi 

perusahaan itu sendiri iklan merupakan suatu alat pemasar yang sangat penting 

bagi perusahaan. Pemilihan media iklan yang tepat akan mempengaruhi 

konsumen dalam menentukan pilihan untuk membeli produk. 
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Berdasarkan uraian di atas maka pengaruh media iklan terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli produk sepeda motor Honda dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Kerangka Berfikir 

2.7  Hipotesis 

Suharsimi (2006:62) menjelaskan Hipotesis adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. Adapun hipotesis penelitian ini adalah ada pengaruh media iklan 

terhadap keputusan pembelian

Media Iklan (X) 

a. Internet  

b. Radio 

c. Brosur 

d. Reklame 

(Kotler, 2005:289) 

Keputusan Pembelian (Y) 

a. Pilihan produk 

b. Pilihan merek 

c. Pilihan pemasok 

d. Penentuan saat pembelian 

e. Jumlah Pembelian 

(Swasta dan Irawan, 2006:104) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Populasi 

Populasi adalah seluruh aspek penelitian (Suharsimi, 2006:108). Sugiyono 

(2008:74), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Dalam penelitian ini karena jumlah populasinya sedikit (terbatas) sehingga 

tidak memungkinkan untuk menggunakan sampel, sehingga peneliti mengambil 

jumlah sampel sama dengan jumlah populasi atau disebut dengan sensus yaitu 

konsumen Honda Jazz pada Dealer Honda Tegal Raya sebanyak 42 orang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli produk  

Honda Jazz di Honda Tegal Raya sebanyak 42 konsumen.  

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi, 2006:96). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel 

bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). 

3.2.1 Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel penyebab atau yang diduga memberikan 

pengaruh atau efek terhadap peristiwa lain. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Media Iklan (X) 

Media iklan adalah segala sarana komunikasi yang dipakai untuk 

mengantarkan dan menyebarluaskan pesan – pesan iklan. Secara umum iklan 
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membantu menjelaskan akan suatu produk, sedangkan bagi perusahaan itu 

sendiri iklan merupakan suatu alat pemasar yang sangat penting bagi 

perusahaan Indikator dari media iklan  dalam penelitian ini adalah  

a. Internet 

Online advertising adalah metode periklanan dengan menggunakan 

internet dan World Wide Web dengan tujuan menyampaikan pesan 

pemasaran (promosi) untuk menarik pelanggan. Meskipun kata itu 

sendiri menggambarkan hanya satu agenda, iklan online biasanya 

dibagi menjadi beberapa bagian atau teknik, menurut para profesional 

Internet Advertising, iklan online meliputi beberapa teknik seperti iklan 

kontekstual pada halaman hasil mesin pencari(search engine), iklan 

banner (banner ads), Rich Media Ads (periklanan dengan melibatkan 

media interaktif digital seperti audio dan video streaming), iklan 

jaringan sosial (social network advertising), iklan online berdasarkan 

klasifikasi (online classified advertising), jaringan periklanan 

(advertising networks) dan e-mail marketing, serta bahkan e - mail 

spam ( Kotler 2005:267 ). 

b.  Radio 

Iklan radio merupakan media auditif yang bersifat auditif dan atraktif. 

Apa yang dilakukan radio ialah memperdengarkan suara manusia 

untuk mengutarakan sesuatu, karena radio memiliki karakteristik 

khusus, maka copywriting yang disiapkan harus memperhatikan 

karakteristik tersebut ( Kotler 2005:302). 
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c.  Brosur 

Kotler (2005:316) mengemukakan iklan melalui brosur adalah 

selembaran kertas yang berisi tentang profil dan informasi produk baik 

perusahaan, organisasi dan lain sebagainya. Cara penyebaran brosur 

adalah diberikan langsung. 

d.  Reklame 

Reklame adalah media periklanan besar, yang biasa ditempatkan pada 

area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya 

yang padat. Reklame berasal dari kata re-clamare (bahasa Latin: Re = 

berulang, clamare = seruan). Reklame berisi iklan yang ditujukan 

untuk dilihat pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor 

yang melewatinya. Reklame umumnya berisi ilustrasi yang besar dan 

menarik, disertai dengan slogan – slogan tertentu agar menarik untuk 

dilihat (Kotler 2005:326). 

3.2.2 Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan membeli. Keputusan 

membeli adalah rangkaian proses yang dialami konsumen untuk mengambil 

keputusan membeli suatu produk. Indikator keputusan membeli dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Pilihan produk 

b. Pilihan merek 

c. Pilihan pemasok 

d. Penentuan saat pembelian 

e. Jumlah pembelian 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Metode Angket atau Kuesioner 

Suharsimi (2006:128) menjelaskan bahwa metode angket atau kuesioner 

merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang 

diketahuinya. Metode angket atau kuesioner digunakan sebagai cara untuk 

memperoleh data atau informasi dari responden dengan menjawab sejumlah 

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan untuk tiap-tiap pertanyaan telah 

ditentukan skor nilainya. 

Dalam penelitian ini metode angket digunakan untuk memperoleh data 

tentang media iklan dan keputusan konsumen dalam membeli produk  Honda Jazz, 

angket yang digunakan adalah pilihan jawaban dimana setiap soal telah 

disediakan lima alternatif jawaban. Skala jawabannya sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Skala Penilaian 

Nilai Kriteria 

5 Sangat Setuju 

4 Setuju 

3 Kurang Setuju 

2  Tidak Setuju 

1 Sangat Tidak Setuju 

 

3.3.2 Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan mencari data 

dengan membaca serta mempelajari buku-buku dan referensi lain yang 

mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data dari para ahli dan teorinya melalui berbagai sumber bacaan atau 

bahan pustaka sebagai landasan teori dari pendukung hipotesis. 
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3.4  Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu instrumen (kuesioner). Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai 

validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas yang rendah (Ghozali, 2006:45). 

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel untuk degree of freedom ( df ) = n-2. n adalah jumlah sampel. Pada 

penampilan output SPSS 16.0 pada Cronbach Alpha di kolom correlated item-

total correlation, jika r hitung > dari r tabel dan nilai positif maka butir 

pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2006: 45). 

Berdasarkan hasil uji coba angket penelitian kepada 20 orang responden 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Media Iklan (X) 

No Rxy rtabel Kriteria 

1 0,48267 0,361 Valid 

2 0,36101 0,361 Valid 

3 0,71689 0,361 Valid 

4 0,66439 0,361 Valid 

5 0,47568 0,361 Valid 

6 0,49445 0,361 Valid 

7 0,47822 0,361 Valid 

8 0,40134 0,361 Valid 

       Sumber: Data penelitian diolah, 2013 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas X yang ditunjukkan pada tabel 

3.1 diketahui dari 8 item pertanyaan semuanya valid sehingga dapat digunakan 

semua. 
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Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian (Y) 

No Rxy rtabel Kriteria 

1 0,599 0,361 Valid 

2 0,744 0,361 Valid 

3 0,486 0,361 Valid 

4 0,400 0,361 Valid 

5 0,682 0,361 Valid 

6 0,539 0,361 Valid 

7 0,553 0,361 Valid 

8 0,705 0,361 Valid 

9 0,604 0,361 Valid 

10 0,603 0,361 Valid 

11 0,559 0,361 Valid 

12 0,429 0,361 Valid 

Sumber: Data penelitian diolah, 2013 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas Y yang ditunjukkan pada tabel 

3.3 diketahui dari 12 item pertanyaan semuanya valid sehingga dapat digunakan 

semua. 

3.4.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang (responden) terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2004:41). Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket, 

untuk mencari reliabilitasnya digunakan rumus Alpha (Suharsimi 2006:191). 

Untuk memudahkan perhitungan menurut Ghozali (2006:42) SPSS 16.0 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach 

Alpha (a). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
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Cronbach Alpha > 0.60. 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas angket yang diujicoba kepada 20 

orang responden diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Angket Keputusan Pembelian 

No. Variabel 
Nilai Cronbah 

Alpha 

Batas 

Reliabilitas 
Kriteria 

2. Media Iklan (X) 0,807 0,6 Reliabel 

3. Keputusan pembelian (Y) 0,855 0,6 Reliabel 

Sumber: Analisis data penelitian, 2012 

Berdasarkan tabel di atas diketahui untuk angket media iklan diperoleh 

nilai Cronbach Alpha  = 0,807, dan untuk angket keputusan pembelian diperoleh 

nilai Cronbach Alpha  = 0,855, karena kedua nilai Cronbach Alpha  > 0.60 berarti 

bahwa kedua angket dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan untuk 

pengumpulan data penelitian. 

3.5  Analisis Data 

3.5.1 Deskriptif 

Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel-variabel yang ada pada 

penelitian ini, yang terdiri dari media iklan dan keputusan pembelian. 

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 DP =  

Keterangan: 

DP : Deskriptif Persentase (%) 

n : Skor empirik atau yang diperoleh 

N : Skor ideal atau jumlah total nilai responden  
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Hasil kuantitatif dari perhitungan dengan rumus diatas selanjutnya diubah 

atau ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Dalam hal ini tingkat 

media iklan dan keputusan pembelian ditafsirkan secara kualitatif ke dalam 5 

kriteria yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Ghozali (2006:110) mengemukakan uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

dari grafik atau histogram residual.  

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Selain itu uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 

residual data penelitian adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov 

(K-S). Kriteria dalam pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov (K-S) adalah apabila nilai signifikansi > 0,05, maka data dikatakan 

normal dan sebaliknya apabila nilai signifikansi < 0,05, maka data dikatakan tidak 

normal (Gozali, 2006: 114). 
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3.5.3 Analisis Regresi  

3.5.3.1 Model Regresi 

Metode regresi ini digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh dari 

satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

Y = βo + β1X1  

Keterangan:  

Y      = Keputusan Pembelian 

X = Media Iklan 

β0 = Konstanta 

β1  = Koefisien regresi parsial 

e = Standart error 

3.5.3.2 Uji t (Uji Parsial) 

Uji parsial dengan uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara 

parsial dari variabel bebasnya. Adapun hipotesis yang dapat diajukan untuk uji t 

adalah sebagai berikut: 

Ho : β = 0,  artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas X 

terhadap variabel terikat Y. 

Ho : β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas X 

terhadap variabel terikat Y. 

Kriteria Pengujian dengan SPSS: 

Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1.1 Sejarah 

Honda Tegal Raya terlahir dari sebuah outlet kecil di Jl. Kolonel 

Sugiyono No. 70 Tegal pada awal tahun 2004 sebagai kantor cabang 

pemasaran dari Honda Pekalongan Motor. Seiring dengan bertambahnya 

usia, perkembangan sebuah Outlet mulai dapat dilihat dengan ditandainya 

semakin meningkatnya penjualan unit kendaraan sehingga bisa bersaing 

dengan produk-produk competitor lainnya. 

Tidak berhenti disitu saja, pada awal tahun 2006 untuk mendukung 

pelayanan customer dibuka cabang divisi service. Adanya permintaan 

pasar yang semakin besar, demi pelayanan pelanggan maka didirikan 

Dealer resmi Honda yang berlokasi di Jl. Martoloyo No. 111 Tegal dengan 

nama Honda Tegal Raya (PT.Dova Putra manunggal Sejati) yang berdiri 

di atas lahan seluas 3.600 m
2 

dilengkapi dengan fasilitas  3S yaitu Sales, 

Service, dan Spare parts serta Body & Paint yang sesuai standar yang 

ditentukan oleh PT. Honda Prospect Motor. Dealer resmi Honda ini 

memiliki showroom seluas 360 m
2 
, area Spare Parts seluas 166,3 m

2
, area 

Body & Paint 793 m
2 

serta luas area Service 757,5 m
2
 yang dilengkapi 

dengan berbagai peralatan lengkap dan canggih. Honda Tegal Raya akan 
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semakin  mampu melayani kebutuhan pelanggan Honda di wilayah jawa 

Tengah, juga akan mendukung penjualan mobil Honda di wilayah ini. 

4.1.1.2 Visi dan Misi 

Visi dan misi perusahaan dengan filosofi bahwa pelanggan dan 

karyawan adalah aset perusahaan yang utama. Perusahaan berpedoman 

pada produktivitas karyawan dengan action yang handal serta self 

management karyawan yang baik sehingga kepuasan pelanggan akan 

selalu terwujud. Honda Tegal Raya memiliki tim manajemen yang solid, 

ownership dan entrepreneurship. 

4.1.1.3 Logo Honda 

 

Logo honda yang menunjukkan huruh H melambangkan inisial 

dari perusahaan Honda yang berdiri kokoh dan solid. Warna silver 

melambangkan intelektualitas dan teknologi tinggi yang selalu diusung 

honda dalam membuat sebuah produk, sedangkan bingkai menyimbolkan 

perusahaan Honda selalu  menjaga hubungan yang baik dengan konsumen. 
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4.1.1.4 Struktur Organisasi Honda Tegal Raya 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dealer Honda Tegal Raya 

4.1.2 Analisis Deskriptif 

4.1.2.1 Deskriptif Responden Penelitian 

Dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 42 pembeli 

Honda Jazz di Honda Tegal Raya. Dari kuesioner yang diberikan dapat 
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diketahui jenis kelamin responden dan tingkat pendidikan terakhir 

responden pembeli Honda Jazz di Honda Tegal Raya yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 

No. Jenis kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-laki 28 66,67% 

2. Perempuan 14 33,33% 

Total 42 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden yang berpartisipasi 

dalam pengisian angket penelitian ini terdiri dari 28 orang laki-laki dan 14 

orang perempuan, dengan persentase laki-laki 66,67% dan perempuan 

33,33%.   

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Terakhir Responden 

No. Tingkat pendidikan terakhir Jumlah Persentase 

1. SD 0 0% 

2. SMP 3 7,14% 

3. SMA 20 47,62% 

4. S1 19 45,24% 

Jumlah 42 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas telah memiliki tingkat 

pendidikan terakhir SD tidak ada, SMP sebanyak 3 (7,14%), SMA 

sebanyak 20 (47,62%), dan S1 sebanyak 19 (45,24%). 

4.1.2.2 Deskriptif Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai deskripsi data masing-

masing variabel penelitian dan pengaruh satu variabel bebas yaitu Media 



42 

 

 

 

iklan (X), dengan satu variabel dependen Keputusan Pembelian (Y) Studi 

Kasus Konsumen Produk Honda Jazz Pada Honda Tegal Raya. 

4.1.2.3 Variabel Media Iklan 

Deskripsi variabel Media Iklan terinci pada Lampiran Variabel media 

Iklan halaman 74. Berikut adalah tabel deskriptif media iklan.. 

Tabel 4.3 Distribusi Variabel Media iklan 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

Sangat Setuju 0 0% 

Setuju 33 79% 

Kurang Setuju 9 21% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat tidak 

Setuju 
0 0% 

Jumlah 42 100% 

            Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 42 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat media iklan persentasi tertinggi  

adalah kriteria setuju sebanyak 79% dan persentasi terendah adalah kriteria 

kurang setuju sebanyak 21%. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

diagram batang tentang tingkat media iklan. 
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Diagram 1 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi Tingkat Media iklan 

 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

 Adapun jenis – jenis media iklan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Internet 

Gambaran tentang Internet berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Distribusi Internet 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

Sangat Setuju 10 24% 

Setuju 14 33% 

Kurang Setuju 12 29% 

Tidak Setuju 6 14% 

Sangat tidak 

Setuju 
0 0% 

Jumlah 42 100% 

               Sumber: Data penelitian, diolah 2013 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 42 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat internet persentasi tertinggi  adalah 

kriteria setuju sebanyak 33% dan persentasi terendah adalah kriteria tidak 

setuju sebanyak 14%. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram 

batang tentang tingkat internet. 

 

Diagram 2 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Internet 

 

 
Sumber: Data penelitian, diolah 2013. 

2. Brosur 

Gambaran tentang brosur berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.5 

Distribusi Brosur 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

Sangat Setuju 5 12% 

Setuju 19 45% 

Kurang Setuju 17 41% 

Tidak Setuju 1 2% 

Sangat tidak 

Setuju 
0 0% 

Jumlah 42 100% 

              Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 42 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat brosur persentasi tertinggi  adalah 

kriteria setuju sebanyak  45% dan persentasi terendah adalah kriteria tidak 

setuju sebanyak 2%. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang tingkat brosur sebagai berikut: 

Diagram 3 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Brosur 

 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 
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3. Reklame 

Gambaran tentang radio berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Distribusi Reklame 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

Sangat Setuju 5 12% 

Setuju 6 14% 

Kurang Setuju 18 43% 

Tidak Setuju 12 29% 

Sangat tidak 

Setuju 
1 2% 

Jumlah 42 100% 

         Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 42 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat reklame persentasi tertinggi  adalah 

kriteria kurang setuju sebanyak 43% dan persentasi terendah adalah 

kriteria sangat tidak setuju sebanyak 2%. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang tentang tingkat reklame sebagai berikut: 
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Diagram 4 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Reklame 

 

      Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

4. Radio 

Gambaran tentang radio berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Radio 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

Sangat Setuju 11 26% 

Setuju 20 48% 

Kurang Setuju 8 19% 

Tidak Setuju 3 7% 

Sangat tidak 

Setuju 
0 0% 

Jumlah 42 100% 

               Sumber: Data penelitian, diolah 2013  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 42 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat radio persentasi tertinggi adalah 

kriteria setuju sebanyak 48% dan persentasi terendah adalah kriteria tidak 
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setuju sebanyak 7%. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang tingkat radio sebagai berikut: 

Diagram 5 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Radio 

 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

4.1.2.4 Variabel Keputusan Pembelian  

Pada variabel deskriptif variabel Keputusan Pembelian, penilaian 

dilakukan dengan 5 indikator, diantaranya adalah Pilihan produk, Pilihan 

merek, Pilihan pemasok, Penentuan saat pembelian, dan Jumlah 

pembelian. Deskripsi variabel Keptusan Pembelian terinci pada Lampiran 

Variabel Keputusan Pembelian halaman 76. Berikut adalah tabel deskriptif 

keputusan pembelian. 
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Tabel 4.8 

Distribusi Variabel Keputusan Pembelian 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

Sangat Setuju 0 0% 

Setuju 32 76% 

Kurang Setuju 10 24% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat tidak 

Setuju 
0 0% 

Jumlah 42 100% 

             Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 42 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat keputusan pembelian persentasi 

tertinggi adalah kriteria setuju sebanyak 76% dan persentasi terendah 

adalah kriteria kurang setuju sebanyak 24%. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang tentang tingkat keputusan pembelian sebagai 

berikut: 
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Diagram 6 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi Tingkat Keputusan Pembelian 

 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel keputusan pembelian 

dapat dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator tingkat keputusan pembelian 

berikut ini: 

1. Pilihan produk 

Gambaran tentang pilihan produk berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Distribusi Pilihan produk 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

Sangat Setuju 8 19% 

Setuju 14 33% 

Kurang Setuju 19 45% 

Tidak Setuju 1 2% 

Sangat tidak 

Setuju 
0 0% 

Jumlah 42 100% 

               Sumber : Data penelitian, diolah 2013 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 42 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat pilihan produk persentasi tertinggi 

adalah kriteria kurang setuju sebanyak 45% dan persentasi terendah adalah 

kriteria sangat tidak setuju sebanyak 2%. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang tentang tingkat pilihan produk sebagai berikut: 

Diagram 7 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Pilihan produk 

 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

 

2. Pilihan merek 

Gambaran tentang pilihan merek berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Distribusi Pilihan merek 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

Sangat Setuju 8 19% 

Setuju 20 48% 

Kurang Setuju 14 33% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat tidak 

Setuju 
0 0% 

Jumlah 42 100% 

               Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 42 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat pilihan merek persentasi tertinggi 

adalah kriteria setuju sebanyak 48% dan persentasi terendah adalah kriteria 

sangat setuju sebanyak 19%. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

diagram batang tentang tingkat pilihan merek sebagai berikut: 

Diagram 8 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Pilihan merek 

 
Sumber: Data penelitian, diolah 2013 
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3. Pilihan pemasok 

Gambaran tentang pilihan pemasok berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Distribusi Pilihan pemasok 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

Sangat Setuju 3 7% 

Setuju 22 52% 

Kurang Setuju 15 36% 

Tidak Setuju 2 5% 

Sangat tidak 

Setuju 
0 0% 

Jumlah 42 100% 

              Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 42 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat pilihan pemasok persentasi tertinggi 

adalah kriteria setuju sebanyak 52% dan persentasi terendah adalah kriteria 

tidak setuju sebanyak 5%. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram 

batang tentang tingkat pilihan pemasok sebagai berikut: 
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Diagram 9 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Pilihan pemasok 

 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

4. Penentuan saat pembelian 

Gambaran tentang penentuan saat pembelian berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Distribusi Penentuan saat pembelian 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

Sangat Setuju 6 14% 

Setuju 18 43% 

Kurang Setuju 15 36% 

Tidak Setuju 3 7% 

Sangat tidak 

Setuju 
0 0% 

Jumlah 42 100% 

                           Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 42 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat penentuan saat pembelian persentasi 

tertinggi adalah kriteria setuju sebanyak 43% dan persentasi terendah 
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adalah kriteria tidak setuju sebanyak 7%. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang tentang tingkat penentuan saat pembelian sebagai 

berikut: 

Diagram 10  

Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Penentuan saat pembelian 

 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

5. Jumlah pembelian 

Gambaran tentang jumlah pembelian berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Distribusi Jumlah pembelian 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

Sangat Setuju 5 12% 

Setuju 18 43% 

Kurang Setuju 16 38% 

Tidak Setuju 2 5% 

Sangat Tidak Setuju 1 2% 

Jumlah 42 100% 

              Sumber: Data penelitian, diolah 2013 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 42 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat jumlahpembelian persentasi tertinggi 

adalah kriteria setuju sebanyak 43% dan persentasi terendah adalah kriteria 

tidak setuju sebanyak 2%. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram 

batang tentang tingkat jumlah pembelian sebagai berikut: 

Diagram 11 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Jumlah pembelian 

 

Sumber: Data penelitian, diolah 201 

4.1.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji normalitas data, uji asumsi klasik dan uji Regresi sederhana yang terdiri 

uji r
2
 (besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen), uji t (uji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. 
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4.1.3.1 Normalitas Data 

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel 

dependen Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel 

independen diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji 

normalitasnya. 

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-

Smirnov adalah sebagai berikut: 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 42 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 4.67731850 

Most Extreme Differences Absolute .131 

Positive .080 

Negative -.131 

Kolmogorov-Smirnov Z .849 

Asymp. Sig. (2-tailed) .467 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

Analisis data hasil Output: 

 Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

 Kriteria  penerimaan H0  

H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 
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Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,467 = 46,7% > 5% , maka H0 diterima. 

Artinya variabel unstandarized berdistribusi normal. 

Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  

sebagai berikut. 

 
 

 

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka 

variabel dependen Y memenuhi asumsi normalitas. 

4.1.3.2 Analisis Regresi sederhana 

Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 for Windows 

diperoleh hasil Regresi sederhana seperti terangkum pada tabel berikut: 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33.087 6.405  5.166 .000 

X .721 .221 .459 3.268 .002 

a. Dependent Variable: Y     

 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan Regresi sederhana 

sebagai berikut: 

Y = 33.087 + 0,721X Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai 

berikut: 

1. Konstanta = 33.087 

Jika variabel Media iklan dianggap sama dengan nol, maka variabel 

Keputusan Pembelian sebesar 33.087 

2. Koefisien X = 0,721 

Jika variabel Media iklan mengalami kenaikan sebesar satu poin, maka akan 

mengakibatkan kenaikan Keputusan Pembelian 0.721 

4.1.3.3 Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. 

Hasil output dari SPSS adalah sebagai berikut : 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33.087 6.405  5.166 .000 

X .721 .221 .459 3.268 .002 

a. Dependent Variable: Y     

 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X (Media 

iklan) diperoleh t = 3.268  sig 0.002 < 5% jadi Ha diterima. Ini berarti 

variabel independen Media iklan secara statistik berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen Keputusan Pembelian.  

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel  independen terhadap 

variabel dependen dapat dilihat pada tabel model summary berikut ini: 

 

 

Pada tabel diatas diperoleh nilai R
 
Square = 0,211 = 21,1% ini 

berarti Media iklan mempengaruhi Keputusan Pembelian sebesar 21,1% 

dan sisanya 78,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .459
a
 .211 .191 4.73542 

a. Predictors: (Constant), X  



61 

 

 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang Pengaruh Media Iklan 

terhadap Keputusan Pembelian (Studi kasus Konsumen Produk Honda 

Jazz pada Honda Tegal Raya), diperoleh keterangan variabel independen 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Pengaruh 

variabel independen tersebut terhadap keputusan pembelian sudah 

sepatutnya menjadi perhatian khusus bagi pihak perusahaan dalam rangka 

meningkatkan jumlah pembelian produk Honda Jazz. 

Hasil penelitian yaitu hipotesis yang berbunyi adakah pengaruh 

media iklan secara signifikan terhadap keputusan pembelian diterima. 

Pada variabel media iklan dengan didukung oleh indikator-indikator 

sebagai berikut : 

1. Internet 

Pada presentasi penilaian sangat setuju sebesar 24% dan penilaian 

setuju sebesar 33% sehingga total yang mendukung iklan internet 

sebanyak 57%, hal ini dapat disimpulkan bahwa konsumen sering melihat 

iklan di internet tentang produk Honda Jazz. Sedangkan konsumen yang 

kurang mendukung sebesar 43% hal ini disebabkan karena iklan di internet 

kurang memberikan informasi yang lengkap. 

2. Brosur 

Pada presentasi penilaian sangat setuju sebesar 12% dan penilaian 

setuju sebesar 45% sehingga total yang mendukung iklan brosur sebanyak 

57%, hal ini dapat disimpulkan bahwa konsumen mendapat brosur tentang 
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produk Honda Jazz ketika ada pameran di mall dan konsumen membeli 

setelah mengetahui iklan produk Honda Jazz di brosur. Sedangkan 

konsumen yang kurang mendukung sebesar 43% hal ini disebabkan karena 

iklan di brosur hanya didapat ketika ada pameran saja. 

3. Reklame 

Pada presentasi penilaian sangat setuju sebesar 12% dan penilaian 

setuju sebesar 14% sehingga total yang mendukung hanya 26% dan 

konsumen yang kurang mendukung sebanyak 74%, hal ini dapat 

disimpulkan bahwa iklan Honda Jazz pada reklame kurang menarik 

perhatian konsumen karena gambar dan infoormasi di Honda Jazz tidak 

terlihat jelas. 

4. Radio 

Pada presentasi penilaian sangat setuju 26% dan penilaian setuju 

sebesar 48% sehingga total yang mendukung iklan Honda Jazz pada radio 

sebanyak 74%, hal ini dapat dismpulkan bahwa konsumen mendukung 

iklan Honda Jazz pada radio karena sebagian besar konsumen suka 

mendengarkan radio dan selalu terdapat iklan Honda Jazz di radio. 

Sedangkan konsumen yang kurang mendukung sebanyak 26% hal ini 

disebabkan karena terdapat konsumen yang tidak suka mendengarkan 

radio. 

Berdasarkan keterangan diatas, indikator yang mempunyai 

pengaruh besar yang pertama adalah radio, kedua internet, ketiga brosur, 

dan keempat adalah reklame. Sehingga perusahaan dealer Honda Tegal 
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Raya harus melakukan promosi produk Honda Jazz melalui media iklan 

yang lebih menarik lagi. 

Pengaruh variabel media iklan terhadap keputusan pembelian 

diperoleh keterangan bahwa variabel media iklan berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti semakin baik media iklan 

diyakini akan berpengaruh pada semakin baiknya keputusan pembelian 

tersebut. Pengaruh variabel media iklan terhadap keputusan pembelian 

bahwa media iklan merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam 

rangka meningkatkan keputusan pembelian pada produk mobil Honda Jazz 

yang ada di dealer Honda Tegal Raya. Berpengaruh positifnya media iklan 

terhadap keputusan pembelian disebabkan calon konsumen mobil pada 

dasarnya ingin tampil seperti apa yang ada didalam iklan, iklan yang 

bagus, iklan yang sesuai dengan selera dan obsesi dari pembeli yang 

membuat konsumen memutuskan pilihannya pada produk mobil. 

Hubungan antara media iklan dengan keputusan pembelian menyebabkan 

perusahaan harus pandai dan cermat dalam memilih media iklan yang tepat 

untuk mempromosikan produknya. Iklan akan menjadi baik dan tepat 

sasaran jika materi yang terkandung dalam iklan sesuai dengan yang 

diinginkan oleh pangsa pasar. Gaya hidup, umur dan kebutuhan-kebutuhan 

yang diprioritaskan oleh konsumen merupakan faktor yang layak untuk 

dijadikan pertimbangan dalam membuat iklan produk mobil. Media yang 

digunakan untuk mempublikasikan iklan juga merupakan faktor esensial 

yang tidak bisa dipandang sebelah mata, media yang mengandung unsur 
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audio visual biasanya lebih menarik calon pembeli, pesan yang 

disampaikan mudah diterima, bagian-bagian dan keunggulan-keunggulan 

yang terdapat di dalam mobil pun mudah diketahui oleh calon pembeli 

ketika iklan ditayangkan melalui media audio visual. 

Seperti halnya dengan produk mobil Honda Jazz yang juga 

senantiasa berusaha memberikan keunggulan yang terbaik bagi 

konsumennya. Untuk itu perusahaan harus memikirkan media apa yang 

tepat untuk memasarkan secara luas produk Honda Jazz supaya banyak 

dikenal masyarakat. Tujuan iklan sangat tergantung dari setiap perusahaan, 

baik untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan. Secara 

umum iklan membantu menjelaskan akan suatu produk, sedangkan bagi 

perusahaan itu sendiri iklan merupakan suatu alat pemasar yang sangat 

penting bagi perusahaan.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel 

media iklan yang terdiri dari 4 indikator diperoleh keterangan bahwa 

indikator media reklame memiliki hasil yang lebih rendah dibandingkan 

dengan indikator lain. Hal ini disebabkan iklan di reklame kurang menarik 

karena gambar yang kurang jelas dan informasi yang kurang lengkap. 

Perusahaan lebih banyak memasarkan produk mobil Honda Jazz melalui 

media brosur. Namun akan lebih baik jika perusahaan juga memasarkan 

produknya melalui berbagai media iklan. Semakin banyak media iklan 

yang memasarkan tentang suatu produk, maka masyarakat atau konsumen 

juga akan semakin luas mengenal produk tersebut. Semakin banyak orang 
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yang mengenal produk tersebut dan mengetahui keunggulan yang dimiliki 

tentunya akan berakibat pada keputusan pembelian yang semakin banyak. 
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitain dan pembahasan diperoleh simpulan dan 

saran sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Media iklan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Dalam hal ini indikator radio memiliki konstribusi tertinggi 

terhadap keputusan pembelian sedangkan konstribusi terendah adalah 

reklame. Urutan ranking indikator-indikator media iklan adalah radio, internet, 

brosur, dan reklame. 

5.2 Saran 

Saran  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya bagi Dealer Honda Tegal Raya dapat mempromosikan melalui : 

a. Reklame supaya menjadi lebih menarik yaitu dengan gambar yang 

terlihat jelas dan memberikan informasi yang lengkap atau dapat 

menggunakan reklame digital agar lebih menarik. 

b. Internet tidak hanya melalui blog tetapi dapat melalui jejaring sosial 

seperti facebook dan twitter serta dapat memberikan informasi yang 

lengkap. 

c. Brosur ditingkatkan lagi dengan menyebarkan brosur tidak hanya saat 

dipameran saja tetapi dapat dilakukan di jalan 
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2. Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian ini dengan cara mengkaji atau menambah 

variabel lain seperti persepsi nilai, kualitas produk, harga, distribusi ataupun 

yang lain untuk keputusan pembelian. 
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KISI – KISI ANGKET PENELITIAN 

No. Variabel Indikator No Item 

 

1. 

 

 

 

2. 

2 

 

Media Iklan 

 

 

 

Keputusan Pembelian 

Internet  1,2,3 

Brosur 4,5,6 

Reklame 7 

Radio 8 

Pilihan produk 1,2,3, 

Pilihan merek 4,5,6 

Pilihan pemasok 7,8,9 

  Penentuan saat pembelian 10,11,12 

  Jumlah Pembelian 13, 14, 15 
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DAFTAR PERTANYAAN 

A. Variabel Media Iklan 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S KS TS STS 

1. Saya sering melihat iklan Honda Jazz di internet      

2. Iklan Honda Jazz di internet sudah memberikan 

informasi yang lengkap mengenai harga, produk, dan 

showroom 

     

3. Menurut saya iklan Honda Jazz lewat internet lebih 

efektif dibandingkan media lain 

     

4. Saya sering melihat iklan Honda Jazz di brosur      

5. Saya mendapat brosur tentang produk Honda Jazz di 

mall 

     

6. Saya memutuskan membeli Honda Jazz setelah 

mengetahui iklan di brosur tentang produk Honda 

Jazz 

     

7. Saya dapat membaca iklan Honda Jazz di reklame 

dengan jelas 

     

8. Setiap saya mendengarkan radio, pasti terdapat iklan 

Honda Jazz 
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B. Variabel Keputusan pembelian 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S KS TS STS 

1. Saya membeli Honda Jazz karena tertarik 

eksteriornya (bentuk, warna, dan ukuran) 

     

2. Saya membeli Honda Jazz karena tertarik interiornya 

(dashboard, kursi, dan audio) 

     

3. Saya membeli Honda Jazz jenis hatchback karena 

gaya terbaru 

     

4. Saya membeli Honda Jazz karena terkenal      

5. Saya membeli Honda Jazz karena harganya yang 

terjangkau 

     

6. Saya membeli Honda Jazz karena kualitasnya sudah 

terjamin 

     

7. Saya membeli Honda Jazz di Honda Tegal Raya 

karena pengaruh teman 

     

8. Saya sudah pernah membeliHonda Jazz di dealer 

Honda Tegal Raya lebih dari sekali 

     

9. Saya membeli Honda Jazz di dealer Honda Tegal 

Raya karena pelayanannya yang baik 

     

10. Saya membeli Honda Jazz saat punya uang cash      

11 Saya membeli Honda Jazz ketika harganya turun      

12. Saya membeli Honda Jazz ketika ada penawaran 

khusus ( diskon, undian /kupon ) 

     

13. Saya suka membeli Honda Jazz 3 tahun sekali      

14. Saya selalu mengganti mobil dalamkurun waktu 

tertentu 

     

15. Jika saya mengganti mobil,saya akan membeli 

Honda jazz 
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Lampiran Variabel Media Iklan 

No. Pernyataan 
Jawaban 

Indeks 
% 

indeks 
Kriteria 

SS S KS TS STS 

Internet  

1 

Saya sering 

melihat iklan 

Honda Jazz di 

internet 

11 14 11 6 0 3,76 75% S 

2 

Iklan Honda Jazz 

di internet sudah 

memberikan 

informasi yang 

lengkap mengenai 

harga, produk, dan 

showroom 

6 10 14 12 0 3,27 65% KS 

3 

Menurut saya 

iklan Honda Jazz 

lewat internet 

lebih efektif 

dibandingkan 

media lain 

12 11 15 4 0 3,78 76% S 

Brosur 

4 

Saya sering 

melihat iklan 

Honda Jazz di 

brosur 

2 2 20 15 3 2,63 53% KS 

5 

Saya mendapat 

brosur tentang 

produk Honda 

Jazz di mall 

15 14 9 4 0 3,95 79% S 

6 

Saya memutuskan 

membeli Honda 

Jazz setelah 

mengetahui iklan 

di brosur tentang 

produk Honda 

Jazz 

13 16 11 2 0 4,00 80% S 

Reklame 

7 

Saya dapat 

membaca iklan 

Honda Jazz di 

reklame dengan 

jelas 

5 6 18 12 1 3,05 61% KS 
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Radio 

8 

Setiap saya 

mendengarkan 

radio, pasti 

terdapat iklan 

Honda Jazz 

9 16 11 5 1 3,61 72% S 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 
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Lampiran Variabel Keputusan Pembelian 

No. Pernyataan 
Jawaban 

Indeks 
% 

indeks 
Kriteria 

SS S KS TS STS 

Pilihan produk 

1 

Saya membeli 

Honda Jazz karena 

tertarik 

eksteriornya 

(bentuk, warna, 

dan ukuran) 

14 8 13 6 1 3,6585 73% S 

2 

Saya membeli 

Honda Jazz karena 

tertarik interiornya 

(dashboard, kursi, 

dan audio) 

9 19 11 3 0 3,8049 76% S 

3 

Saya membeli 

Honda Jazz jenis 

hatchback karena 

gaya terbaru 

5 15 11 11 0 3,3415 67% KS 

Pilihan merek 
 

4 

Saya membeli 

Honda Jazz karena 

terkenal 

7 20 12 3 0 3,7317 75% S 

5 

Saya membeli 

Honda Jazz karena 

harganya yang 

terjangkau 

16 14 10 2 0 4,0244 80% S 

6 

Saya membeli 

Honda Jazz karena 

kualitasnya sudah 

terjamin 

9 13 11 8 1 3,5366 71% S 

 

Pilihan pemasok  

7 

Saya membeli 

Honda Jazz di 

Honda Tegal Raya 

karena pengaruh 

teman 

6 18 9 9 0 3,5366 71% S 

8 

Saya sudah pernah 

membeliHonda 

Jazz di dealer 

Honda Tegal Raya 

lebih dari sekali 

11 16 10 5 0 3,8293 77% S 
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9 

Saya membeli 

Honda Jazz di 

dealer Honda 

Tegal Raya karena 

pelayanannya 

yang baik 

7 9 22 3 1 3,439 69% S 

Penentuan saat pembelian 
 

10 

Saya membeli 

Honda Jazz saat 

punya uang cash 

11 9 10 11 1 3,3902 68% KS 

11 

Saya membeli 

Honda Jazz ketika 

harganya turun 

7 4 19 10 2 3,0976 62% KS 

12 

Saya membeli 

Honda Jazz ketika 

ada penawaran 

khusus ( diskon, 

undian /kupon ) 

18 12 7 5 0 4,00 80% S 

Jumlah Pembelian 

13 

Saya suka 

membeli Honda 

jazz 3 ttahun 

sekali 

15 12 7 7 1 3,7805 76% S 

14 

Saya selalu 

mengganti mobil 

dalam kurun 

waktu tertentu 

9 11 7 15 0 3,3659 67% KS 

15 

Jikasaya 

mengganti mobil 

saya akan 

membeli Honda 

Jazz 

7 13 13 8 1 3,659 67% KS 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 
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Lampiran Hasil Analisis 

Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 42 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 4.67731850 

Most Extreme Differences Absolute .131 

Positive .080 

Negative -.131 

Kolmogorov-Smirnov Z .849 

Asymp. Sig. (2-tailed) .467 

a. Test distribution is Normal.  
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Analisis Regresi sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33.087 6.405  5.166 .000 

X .721 .221 .459 3.268 .002 

a. Dependent Variable: Y     

 

Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33.087 6.405  5.166 .000 

X .721 .221 .459 3.268 .002 

a. Dependent Variable: Y     

 

Tabel Perhitungan R
2 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .459
a
 .211 .191 4.73542 

a. Predictors: (Constant), X  


