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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan produk  Honda Beat menggunakan endorser yang cukup 

terkenal seperti Girl Band “Cherrybelle” yang akan memperkuat image Honda dengan kualitasnya. 

Iklan tersebut dibuat dengan sangat sederhana  dan bahasa yang mudah diingat. Penelitian ini ingin 

membahas lebih luas tentang pengaruh pesan iklan televisi terhadap  keputusan  pembelian dengan 

menetapkan  obyek  penelitian pada  konsumen Honda Beat di Dealer MPM Kediri. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik yang penelitian gunakan 

berupa korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari korelasi 

antara dua variabel sejajar maupun variabel sebab akibat.Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik angket dengan populasi adalah seluruh pembeli sepeda motor Honda type Beat di 

Kecamatan Gurah dan sampel penelitian berjumlah 50 sempel.  

Berdasarkan dari pengolahan data dan pengujian hipotesis di dapatkan hasil (Y = -5,522 + 

0,274X1 + 0,218X2 + 0,238X3 + 0,207X4). Artinya, ada pengaruh yang signifikan pesan iklan televisi 

terhadap keputusan pembelian pada motor Honda Type Beat. 

Berdasarkan simpulan diatas, direkomendasikanpada  konsumen selalu melihat iklan di televisi 

agar mendapat informasi yang mencukupi dalam hal untuk membeli produk sepedah montor. Sehingga 

konsumen tidak mengalami kekecewaan pada waktu membeli produk tersebut. 

 

 
KATA KUNCI  :pesan iklan televisi, keputusan pembelian 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pada saat ini dunia bisnis di 

Indonesia telah mengalami kemajuan 

yang sangat pesat. Hal ini 

menyebabkan persaingan antar pelaku 

bisnis semakin ketat. Pengusaha 

sebagai pelaku bisnis ingin 

mendapatkan tempat yang istimewa di 

hati konsumen. Berbagai usaha 

ditempuh untuk mancapai tujuan 

tersebut. Masyarakat sebagai pasar 

sasaran dihadapkan pada aneka pilihan 

produk yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya. Mereka 

memerlukan informasi mengenai 
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produk yang betul-betul dapat 

memenuhi kebutuhannya. 

Usaha pemasaran produk 

diterapkan secara hati-hatiuntuk 

mengisi celah-celah bisnis melalui 

promosi yang dapat menarik perhatian 

konsumen. Dalam konsep pemasaran, 

perusahaan tidak hanya memproduksi 

barang atau jasa yang berkualitas saja 

dan sesuai dengan permintaan 

konsumen serta dengan harga yang 

menarik, akan tetapi yang harus 

dilaksanakan adalah bagaiman 

mengomunasikan barang dan jasa 

tersebut agar diketahui masyarakat 

tentang keberadaanya. Cara yang 

ditempuh oleh perusahaan dalam 

rangka mengomunikasikan produknya 

adalah dengan melakukan promosi. 

Menurut Evan dan Bermen dalam 

Simamora (2001:285) “promosi 

adalah segala bentuk komunikasi yang 

digunakan untuk menginformasikan 

(to inform), membujuk (to 

persuade)atau mengingatkan orang-

orang tentang produk yang dihasilkan 

oleh organisasi, individu atau rumah 

tangga”. Iklan sebagai salah satu 

bauran promosi mempunyai kelebihan 

dibandingkan dengan metode promosi 

yang lain yaitu memiliki daya tarik 

dari pesan yang disampaikan. 

Mengingat begitu pentingnya iklan 

sebagai media pesan dari produsen 

kepada konsumen, maka dalam 

merancang sebuah pesan menurut 

Kotler (2002:633) terdapat empat 

komponen yaitu isi pesan, format 

pesan, struktur pesan, dan sumber 

pesan.  

Kebutuhan masyarakat untuk 

menerima informasi secara global 

serta hiburan, maka masyarakat 

memilih televisi sebagai sumber-

sumber informasi yang akurat 

terpercaya, dan terkini. Sekarang ini 

banyak sekali stasiun televisi swasta 

yang bermunculan untuk memenuhi 

kebutuhan akan informasi maupun 

sebagai media hiburan bagi 

mmasyarakat luas, adapun contoh dari 

televisi swsta yang bermunculan 

antara lain: SCTV, INDOSIAR, RCTI, 

TVONE, METRO, TRANS7, 

TANSTV, NET, dll. 

Iklan melalui televisi diyakini 

sebagai media iklan 

terbaikdikarenakan media tersebut 

dapat memberikan kombinasi 

sekaligus antara suaradengan gambar 

yang bergerak sementara media-media 

yang lain tidak memiliki kombinasi 

dari keduanya" Kombinasi audio 

visual televisi diharapkan mampu 

memaksimalkan proses komunikasi 

dari iklan sehingga membuat pesan 
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yang terkandung di dalamnya 

tersampaikan dengan baik. Iklan 

televisi mempunyai peran penting 

dalam mempromosikan sebuah produk 

agar tema yang ingin disampaikan, 

maka dibuatlah iklan yang sangat 

menarik, dengan kata-kata yang 

mudah diingat, juga dengan 

menggunakan endorser (artis 

pendukung) iklan tersebut yang 

ditayangkan di televisi agar membuat  

konsumen terpengaruh untuk 

menggunakan produk  tersebut. 

Sukses tidaknya  sebuah iklan yang 

ditayangkan dalam televisi sangat 

mempengaruhi keputusan  pembelian 

konsumen untuk membeli produk 

yang ditawarkan. Seperti halnya iklan 

motor Honda tipe Beat yang di endors 

oleh Girl Band, yaitu Cherrybelle. 

Melihat perkembangan jalan 

saat ini, kebutuhan manusiaakan 

mobilitas dari tempat satu ketempat 

yang lain semakin meningkat. 

Sehingga secara otomatis akan 

meningkatkan kebutuhan alat 

transportasi terutama alat transportasi 

yang memiliki efektivitas dan 

efisiensi. 

Hal ini merupakan peluang 

bagi para pelaku bisnis dibidang 

transportasi kendaraan bermotor roda 

dua atau sepeda motor yang memilki 

efektivitas dan efisiensi. Para 

produsen sepeda motor mencoba 

menawarkan produk terbaik dansesuai 

selera konsumen sehingga diharapkan 

akan menciptakan permintaan. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian 

korelasional. Sampel dalam penelitian 

ini adalah 50 sempel. Dalam penelitian 

ini menggunakan analisis dengan 

multivarite (korelasiatauregresi), maka 

jumlah anggota sampel minimal 10 

kali dari jumlah variabel yang diteliti. 

Misalnya variable penelitian ada 5 

(independen + dependen) maka jumlah 

anggota sampel 10 x 5 = 50 sampel. 

Metode sampling dalam 

penelitian ini adalah “Accindental 

Sampling” yaitu teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan. 

Berdasarkan jumlah indikator 

yang ada dalam jabaran variable 

instrumen, kemudian dikembangkan 

menjadi instrument penelitian yang 

berupa kuisioner atau angket. 

Selanjutnya diteruskan dengan 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

untuk mendapatkan hasil yang valid 

dan reliabel. 

III. Hasil Dan Kesimpulan 

Data yang diperoleh dari hasil 

analisis persamaan regresi linear 
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berganda dengan menggunakan 

bantuan software SPSS 16 dapat 

ditampilkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

= -5,522 + 0,274X1 + 0,218X2 + 0,238X3 + 0,207X4 

 

Dari persamaan tersebut  dapat 

dijelaskan bahwa: 

1) Artinya apabila isi pesan, struktur 

pesan, format pesan dan sumber 

pesan diasumsikan tidak memiliki 

pengaruh sama sekali atau =0 

maka variable keputusan 

pembelian memiliki nilai sebesar -

5,522 

2) Nilai koefisien regresi variable isi 

pesan sebesar 0,274. Artinya 

bahwa setiap peningkatan variable 

isi pesan naik 1 (satuan) akan 

mengakibatkan peningkatan 

keputusan pembelian sebesar 

0,274 bila variable lainnya 

konstan.  

3) Nilai koefisien regresi variable 

struktur pesan sebesar 0,218. 

Artinya bahwa setiap peningkatan 

variable struktur pesan sebesar 1 

(satuan) akan mengakibatkan 

peningkatan keputusan pembelian 

sebesar 0,218 bila variable 

lainnya konstan.  

4) Nilai koefisien regresi variable 

format pesan sebesar 0,238. 

Artinya bahwa setiap peningkatan 

variable format pesan sebesar 1 

(satuan) akan mengakibatkan 

peningkatan keputusan pembelian 

sebesar 0,238 bila variable 

lainnya konstan. 

5) Nilai koefisien regresi  variable 

sumber pesan sebesar 0,207. 

Artinya bahwa setiap peningkatan 

variable sumber pesan sebesar 1 

(satuan) akan mengakibatkan 

peningkatan keputusan pembelian 

sebesar 0,207 bila variable 

lainnya konstan. 

 

Dari tabel diatas, dapat pula 

diartikan sebagai berikut: 

a) Untukisipesan (X1), Nilai sig. = 

0,000 < 0,05, yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini 

menerima Ha dan menolak Ho. 

Dengan demikian dapat berarti 

bahwa hipotesis H1 isi pesan 

]oefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 
-5.522 1.725  

-

3.201 
.580   

X1 .325 .090 .274 3.618 .000 .865 1.157 

X2 .176 .060 .218 2.917 .004 .890 1.123 

X3 .288 .089 .238 3.223 .002 .911 1.098 

X4 .201 .075 .207 2.665 .009 .825 1.213 

a. Dependent Variable:  KeputusanPembelian 
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secara individual berpengaruh 

signifikan  terhadap variable 

dependen (keputusan pembelian). 

b) Untuk struktur pesan (X2), Nilai 

sig. = 0,004 < 0,05, yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini menerima Ha dan menolak Ho. 

Dengan demikian dapat berarti 

bahwa hipotesis H2 struktur pesan 

secara individual berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian). 

c) Untuk format pesan (X3), Nilai 

sig. = 0,002 < 0,05, yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini menerima Ha dan menolak Ho. 

Dengan demikian dapat berarti 

bahwa hipotesis H3 format pesan 

secara individual berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian). 

d) Untuksumberpesan (X4), Nilai 

sig. = 0,009 < 0,05, yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini menerima Ha dan menolak Ho. 

Dengan demikian dapat berarti 

bahwa hipotesis H3 sumber pesan 

secara individual berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian). 

Kemudian pengujian hipotesis 

secara simultan dilakukan untuk 

mengukur besarnya pengaruh variable 

bebas. 

 

 

Dari hasil perhitungan statistic 

dengan menggunakan SPSS yang 

diringkas pada table di atas diperoleh 

F hitung = 21,397 dengan tingkat 

probabilitas 0,000. Karena probabilitas 

jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa semua variable 

independen dalam penelitian ini secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian (Y). 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah 

dikemukakan sebelumnnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan 

antara isi pesan terhadap keputusan 

pembelian pada motor Honda type 

Beat di Kecamatan Gurah. 

2. Ada pengaruh yang signifikan 

antara struktur pesan terhadap 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 148.509 4 29.702 21.397 .000
a
 

Residual 130.481 44 1.388 
  

Total 278.990 49 
   

a. Predictors: (Constant), SumberPesan, Format Pesan, StrukturPesan, Isi Pesan 

b. Dependent Variable: KeputusanPembelian  
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keputusan pembelian pada motor 

Honda type Beat di Kecamatan  

Gurah. 

3. Ada pengaruh yang signifikan 

antara format pesan terhadap 

keputusan pembelian pada motor 

Honda type Beat di Kecamatan 

Gurah. 

4. Ada pengaruh yang signifikan 

antara sumber pesan terhadap 

terhadap keputusan pembelian pada 

motor Honda type Beat di 

Kecamatan Gurah. 

5. Secara bersama-sama (simultan) 

menunjukkan bahwa isi pesan, 

struktur pesan, format pesan dan 

sumber pesan mempunyai 

pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada motor Honda type 

Beat di Kecamatan Gurah. 

IV. DAFTAR PUSTAKA 

Angipora. P, Marius, 2002. Dasar-Dasar 

Pemasaran, Edisi Kedua, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada 

 

Arikunto, Suharsin, 2002. Prosedur 

Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, 

Jakarta:Rineka Cipta 

 

Bboyd, Walker, Lanece,2000, Manajemen 

Pemasaran:Suatu Pendekatan Strategis 

Dengan Orientasi Global, Jilid 2, alih 

bahasan : Imam Nurmawan, Jakarta: 

Erlangga 

 

Ghozali, Imam, 2005, Aplikasi Analisis 

Multivariate Dengan Program SPSS, 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

Semarang. 

 

Kasali, Rhenaid, 1995. Manajemen 

Periklanan: konsepdan aplikasinya di 

Indonesia  Jakarta,  Pustaka Utama Grafiti 

 

Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran: 

Analisis, Perencanaan. Implementasi dan 

Contreol. Diterjemahkan oleh: 

Hendrateguh dan Ronny A. Rusli. 2002 

Jili1 Jakarta : PT. Prenhallindo 

 

Kotler, Philip. 2007. Prinsip-Prinsip 

Pemasaran .The Millenium Edition, New 

Jersey :Prentice Hall International , Inc. 

 

Mustikawati, Leli. 2007. Pengaruh Media 

Periklanan Terhadap Proses Pengambilan 

Keputusan Pembelian (Studi Kasus 

Produk Handpone Merek Nokia pada 

Mahasiswa Univeristas Negeri Malang), 

Malang: Univeristas Negeri Malang 

 

Sudarmiatin. 2001. Riset Pemasaran; Sebuah 

Kajian Teori dan Praktek Pemasaran, 

Malang:FakultasEkonomi UM 

 

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian 

Administrasi, Alfabetha, Bandung. 

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Bisnis, 

Alfabetha, Bandung 

 

Sutrisna,2006. Perilaku Konsumen dan 

Komunikasi Pamasaran . Badung: PT. 

Remaja Liberty. 

 

Swastha, 2007. Manajemen Pemasaran 

Modern, Liberty, Jogjakarta. 

 

Swasta Basu, dan Irawan. 2000. Manajemen 

Pemasaran Modern, Yogyakarta: Liberty. 

 

Tjiptono,2002.Faktor yang Mempengaruhi 

Keputusan Membeli. Cetakan ke-6, Edisi 

ke-4, BPFE, Yogyakarta, 2006 

 

Tjiptono,2007.Faktor-Faktor Pelayanan 

dalam Profesionalisme Pelayanan. 

Cetakan ke-6, Edisi ke-4, BPFE, 

Yogyakarta, 2002 

 

Tjiptono, Chandra dan Adriana,2008. 

Persyaratan Kebutuhan Pelanggan 

Terhadap Loyalitas.  

 

 

 

Simki-Economic Vol. 01 No. 10 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB


