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Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya suatu fenomena di kalangan 
mahasiswa jurusan psikologi Universitas Negeri Semarang mengenai minat membeli 
mereka terhadap suatu produk ditinjau dari bentuk iklan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan minat membeli ditinjau dari bentuk iklan testimonial dan iklan 
komparatif pada mahasiswa jurusan psikologi. 

Minat membeli konsumen dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan salah 
satunya adalah iklan. Iklan merupakan bentuk komunikasi pemasaran melalui berbagai 
media untuk menginformasikan suatu barang dan jasa. Perbedaan bentuk iklan dapat 
mempengaruhi minat membeli konsumen karena setiap bentuk iklan memiliki daya tarik 
dan cara tersendiri dalam menyampaikan iklan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan psikologi Fakultas Ilmu 
pendidikan Universitas Negeri Semarang angkatan 2001 sampai dengan angkatan 2007 
yang masih aktif kuliah. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 mahasiswa yang terdiri 
dari 30 mahasiswa jurusan psikologi angkatan 2004 sebagai kelompok kontrol dan 30 
mahasiswa jurusan psikologi angkatan 2005 sebagai kelompok eksperimen. Teknik 
sampling yang digunakan yaitu simple random sampling dan accidental sampling. 

 Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen kuasi (quasi experimental). 
Jenis desain eksperimen kuasi yang digunakan adalah desain eksperimen non random 
(non randomized posttest control group design). Metode pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan skala psikologi yaitu skala minat membeli sebanyak 40 item. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik uji beda-t (t-test) dengan 
menggunakan bantuan komputer program (SPSS) versi 12 for windows. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan minat membeli yang 
signifikan pada mahasiswa jurusan psikologi antara kelompok Eksperimen (E) dengan 
kelompok Kontrol (K) sehingga hipotesis kerja dalam penelitian ini ditolak. Adanya 
minat membeli yang tinggi belum tentu berlanjut pada tindakan pembelian jika terdapat 
penghalang berupa harga yang tinggi, tidak adanya ketersediaan produk di pasar dan 
keadaan finansial konsumen. Setiap konsumen harus jeli menangkap informasi mengenai 
suatu produk dari iklan dan produsen pun hendaknya mampu melakukan komunikasi 
pemasaran yang baik agar dapat menjaring minat membeli konsumen. 
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