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ABSTRAK 

 
Iklan televisi merupakan suatu pendekatan yang 

digunakan untuk menarik perhatian atau mempengaruhi 
perasaan mereka terhadap suatu produk (barang atau 
jasa). Suatu iklan yang memiliki daya tarik iklan adalah 
iklan yang disajikan memiliki pesan yang bermakna, 
iklan yang menarik dan mudah untuk diingat 

Keputusan pembelian konsumen adalah proses 
pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan 
untuk mengkombinasikan dua atau lebih perilaku 
alternatif dan memilih salah satu diantaranya. 

Metode yang dilakukan oleh penulis untuk 
menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk mengukur 
pengaruh Daya tarik Iklan terhadap Keputusan 
Pembelian analisis korelasi dan regresi. 

Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan 
regresi y = 5.321 + 0.769 x. hasil korelasi didapat nilai r 
= 0.692 yang terjadi hubungan yang signifikan dengan 
keeratan yang kuat dan positif dari hasil analisis 
koefisien determinasi didapat daya tarik iklan televisi 
berkontribusi sebesar 47.88 persen dalam menciptakan 
keputusan pembelian dan sisanya sebesar 53 persen 
yang dikarenakan adanya elemen daya tarik iklan 
televisi yang masih lemah. 

 
Kata Kunci: Iklan Televisi, Keputusan Pembelian. 
 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu tahap dari pemasaran adalah periklanan, 
yaitu merupakan tahapan yang sangat penting karena 
tanpa adanya periklanan berbagai produk dan jasa tidak 
akan dapat berjalan dengan lancar. Iklan merupakan 
bagian dari promosi yang meliputi iklan media maupun 
elektronik. Setiap perusahaan akan selalu melakukan 
suatu promosi dalam menjual produknya untuk di 
perkenalkkan kepada konsumen. Yang salah satu wujud 
promosinya adalah iklan.  

Dewasa ini jumlah media massa sudah semakin 
banyak sehingga diperlukan suatu pengetahuan yang 
memadai bagi pemasar dan perencana media agar dapat 
menyampaikan pesan pemasarannya secara efektif dan 
efesien. Periklanan seringkali menjadi kegiatan 
menghambur-hamburkan uang karena tidak bisa 
menghasilkan penjualan produk yang memadai. Pemasar 
seringkali tidak memahami bagaimana memadukan 
berbagai instrumen promosi yang tersedia secara baik 
agar menghasilkan efek maksimal bagi penjualan produk 

perusahaan. Pemasar dan perencanaan media seringkali 
tidak paham media apa yang cocok untuk 
mempromosikan produknya karena jumlah media yang 
sudah banyak. Mereka tidak mengetahui secara baik 
program apa yang seharusnya dipilih atau tidak 
mengetahui berapa kali suatu iklan harus ditayangkan 
atau menentukan kreativitas suatu iklan. 

Banyak perusahaan memperkenalkan produk 
barunya melalui iklan yang dibuat semenarik mungkin, 
dengan tujuan untuk menarik para konsumen dan 
mengajak konsumen untuk membeli produk tersebut. 
Iklan dapat dibagi menjadi dua yaitu iklan dalam media 
elektronik maupun media cetak. Seperti yang kita 
ketahui iklan dalam media elektronik yaitu iklan yang 
melalui media radio dan media televisi sedangkan, 
dalam iklan media cetak yaitu iklan yang melalui koran, 
majalah, spanduk, dan lain-lain. 

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 
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.  

Motor Yamaha adalah salah satu produk yang 
mampu memberikan kenyamanan bagi pengendaranya, 
selain irit bensin motor yamaha juga memberikan desain 
yang cocok untuk semua orang. Produk Yamaha seperti 
Yamaha Jupiter menggunakan beberapa artis yang 
cukup terkenal seperti Komeng, Ida Kusuma, dan 
Valentino Rossi yang menawarkan bahwa Yamaha 
Jupiter adalah motor tercepat seperti motor balap. 
Iklan tersebut dibuat dengan sangat sederhana dan 
bahasa yang mudah diingat dengan menampilkan 
seorang pembalap handal yaitu Valentino Rossi sebagai 
endorser dalam iklan tersebut, yang ingin 
menyampaikan bahwa kecepatan motor ini sama dengan 
motor balap. 

Penelitian ini ingin membahas lebih luas tentang 
pengaruh iklan televisi terhadap keputusan pembelian 
dengan menetapkan obyek penelitian pada konsumen 
Yamaha Jupiter MX. Untuk itu, ditetapkan identifikasi 
masalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apa saja yang ada pada iklan motor 

Yamaha? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

keputusan pembelian? 
3. Seberapa besar pengaruh iklan motor Yamaha 

terhadap keputusan pembelian? 
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METODE PENELITIAN  

Obyek Penelitian ini adalah para Konsumen Yamaha 
Jupiter MX yang berhasil ditemui oleh Peneliti di 
Bengkel-bengkel Resmi Yamaha selama periode 
penelitian. Penelitian dilaksanakan sepanjang bulan Juli 
2009. Metode yang digunakan dalam penyusunan 
penulisan penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Operasional variabel atas variabel Daya tarik Iklan 
sebagai variabel independen meliputi Kreativitas Iklan, 
Endorser, Slogan, Kalimat Iklan, dan Ekspresi. 
Sedangkan untuk variabel Keputusan Pembelian sebagai 
variabel independen meliputi respon repsonden 
terhadap indikator-indikator dari Daya Tarik Iklan 
dimaksud. Penelitian ini menggunakan Data Primer dan 
Data Sekunder yang diperoleh dari pihak internal 
maupun eksternal perusahaan, seperti data tentang Visi, 
misi dan tujuan perusahaan, Kebijakan perusahaan, 
Struktur Organisasi, Bidang usaha yang dilakukan, 
Lingkungan pasar, Ekonomi dan kebijakan pemerintah, 
Teknologi, Jumlah karyawan, Pesaing, Produk serta Data 
keuangan dan penjualan. Semua data dikumpulkan 
dengan cara Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. 
Untuk keperluan penyebaran kuesioner, responden 
ditetapkan menggunakan rumus slovin.  

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis 
menggunakan rumus regresi linier, analisis koefisien 
Korelasi, Analisis Koefisien Determinasi, serta uji 
signifikansi pengaruh dan hubungan. 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Faktor-faktor Daya Tarik Iklan yang ada pada 

iklan motor Yamaha Jupiter 

Dalam iklan motor Yamaha Jupiter Mx, kita dapat 
melihat iklannya begitu lucu dan sangat menarik untuk 
disaksikan, selain ringan untuk dikonsumsi khalayak 
umum, iklan mudah sekali untuk diingat. Hal ini yang 
membuat penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang 
membuat iklan motor Yamaha Jupiter Mx sangat 
menarik dan diterima oleh semua kalangan. Faktor-
faktor dimaksud diuraikan sebagai berikut : 
1. Kreativitas Iklan.  Kreativitas iklan merupakan 

pandangan iklan kreatif yang berasal dari ide, 
orisinal, memiliki nilai artistik dan estetika serta 
mampu memenangkan penghargaan. Selain iklan 
kreatif adalah iklan yang mampu memberikan efek 
kepada audien. Pada iklan Yamaha Jupiter Mx sisi 
kreatif iklannya adalah mampu memberikan kesan 
pada penontonnya yaitu mampu memperlihatkan 
kecepatan motor tersebut tanpa menyinggung 
produk lain selain itu, pada iklan tersebut 
diperlihatkan baju salah seorang endorser telihat 
compang-camping seolah – olah itu sangat nyata. 

2. Endorser. Pada iklan motor Yamaha Jupiter Mx, yang 
kita ketahui menggunakan 3 (tiga) endorser yaitu, 
Ida Kusuma (seorang Ibu), Komeng (warga), dan 
Valentino Rossi (seorang pembalap motor dunia). 
Pada iklan ini, perusahaan ingin mempergunakan 
tiga endorser ini untuk menarik perhatian konsumen 
pada iklan motor Yamaha ini, dengan tujuan lebih 
menekankan pada popularitas sang juara dunia. 

Sehingga iklan tersebut dapat menunjukan kualitas 
pada produknya sehingga konsumen akan 
mempertimbangkan untuk membelinya. 

3. Ekspresi. Iklan motor Yamaha Jupiter Mx juga 
memberikan ekspresi yang membuat suasana dalam 
iklan tersebut menyenangkan, dengan alasan agar 
pesan iklan yang disampaikan dapat menarik 
perhatian penonton dan iklan ini cukup efektif dalam 
mempertahankan penonton. 

4. Slogan. Slogan merupakan sebuah kata yang akan 
membuat penonton atau konsumen teringat dengan 
produk yang diiklan atau produk yang ditawarkan, 
oleh karena itu didalam iklannya, Yamaha 
menampilakan slogannya yang memberikan kesan 
singkat, jelas dan padat, semua pesan tersampaikan 
dalam slogan tersebut. 

5. Kalimat iklan. Konsumen tidak semua dapat 
mengingat semua pesan iklan yang mereka lihat, 
dengar, ataupun baca, walaupun mereka sudah 
memperhatikan dan memahami pesan iklan tersebut. 
Oleh karena itu iklan Motor Yamaha pemasang 
iklannya dengan menggunakan kalimat iklan yang 
menarik agar konsumen mampu untuk mengingat 
iklan tersebut. 

 

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan 
Pembelian 

Keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa 
tertentu kadang merupakan hasil dari proses yang lama 
dan rumit yang mencakup kegiatan mencari informasi, 
namun dapat terjadi secara mendadak.  

Pada pembahasan ini penulis ingin menguraikan 
beberapa faktor yang mampu mempengaruhi keputusan 
konsumen pada motor Yamaha Jupiter Mx. Beberapa 
faktor tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Kreativitas iklan. Iklan dapat dibuat sedemikian 

bagus dan kretif agar dapat menarik minat 
konsumen, jika iklan tidak dibuat sebaik-baiknya 
tanpa dipikirkan terlebih dahulu, tidak mungkin 
produk yang ditawarkan dapat laku keras dipasaran, 
karena iklan juga dapat mempengaruhi pikiran 
konsumen, semakin iklan itu kreatif, semakin mudah 
juga iklan itu diingat oleh konsumen. 

2. Endorser. Endorser atau disebut juga artis 
pendukung diperlukan dalam proses pembuatan 
iklan, endorser juga sangat diperlukan untuk 
menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Biasanya 
kosumen dapat lebih tertarik apabila artis yang 
disukainya juga memakai produk yang sama, 
contohnya saja Valentino Rossi, orang banyak sudah 
mengenal Rossi sebagai pembalap MotoGP yang 
handal, tidak heran karena ia seorang pembalap 
terkenal banyak orang yang mengetahui tentangnya. 

3. Ekspresi. Biasanya orang akan memilih suatu produk 
yang akan dipakainya memilih terlebih dahulu lewat 
ekspresi atau wujud nyatanya, orang-orang lebih 
menyukai produk-produk yang sesuai dengan 
keinginannya sendiri tanpa dipaksa dan sesuai 
keinginan hatinya sendiri, maka dari itu konsumen 
lebih memilih produk yang menurut mereka sesuai 
dengan kemauan hatinya sendiri. 

4. Slogan. Faktor ini dapat muncul dan dapat mengubah 
niat konsumen dalam memilih produk,slogan atau 
motto produk biasanya lebih mudah diingat 
ketimbang produknya sendiri, contohnya saja slogan 
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Yamaha yang menggunakan kata “Semakin didepan” 
yang mengartikan bahwa motor ini selalu 
mengedepankan inovasi terbaru dalam pembuatan 
sepeda motor ini. 

5. Kalimat iklan. Biasanya kalimat iklan ini disisipkan 
dalam pembuatan iklan produk tersebut, contohnya 
iklan Yamaha yang memakai endorser Valentino 
Rossi yang menggunakan kata “Very Fantastic” yang 
diucapkan Rossi untuk menandakan bahwa motor 
Jupiter MX sangat bagus, sehingga iklan tersebut 
mempunayi makna agar konsumennya dapat berpikir 
bahwa endorser yang diidolakan juga berkata sangat 
bagus untuk produk tersebut.  

Sebuah proses pengambilan keputusan pembelian 
tidak hanya berakhir dengan terjadinya transaksi 
pembelian, akan tetapi diikuti pula olah tahap perilaku 
purnabeli. Dalam tahap ini konsumen merasakan tingkat 
kepuasan atau ketidakpuasan tertentu yang akan 
mempengaruhi perilaku berikutnya. Jika konsumen 
merasa puas, ia akan memperlihatkan peluang yang 
besar untuk melakukan pembelian produk diperusahaan 
yang sama dimasa yang akan datang. 

Untuk mengetahui bagaimana keputusan pembelian 
konsumen setelah menyaksikan iklan motor Yamaha 
Jupiter Mx pada televisi, maka dapat diketahui dengan 
menggunakan analisis dengan mengambil responden 
sebanyak 30 orang, maka hasil yang diperoleh dapat 
disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut : 
 
Tabel 1.  Frekuensi responden terhadap keputusan 

pembelian motor Yamaha Jupiter Mx setelah 
menyaksikan iklan di televisi 

Indikator STS 
(1) 

TS 
(2) 

RR 
(3) 

S 
(4) 

SS 
(5) 

Total 

Kreativitas 
Iklan    8 22 30 

Slogan    7 23 30 

Endorser    5 25 30 

Ekspresi    6 24 30 

Kalimat Iklan    8 22 30 

Sumber:  

Dari tabel di atas selanjutnya, data diolah untuk 
memperoleh skor kesetujuan responden untuk masing-
masing pertanyaan pada setiap dimensi. Hasilnya 
disajikan pada tabel 2 dengan rentang skala, skala yang 
digunakan dalam analisis ini menggunakan skala likert, 
maka kita dapat melakukan interpretasi terhadap rata-
rata skor masing-masing dimensi pertanyaan. 
 
Tabel 2.  Frekuensi responden terhadap keputusan 

pembelian motor Yamaha Jupiter Mx setelah 
menyaksikan iklan di Televisi 

Pertanyaan Skor Rata-
rata 

interpretasi 
 

Kreativitas Iklan 142 4.73 Sangat baik 
Slogan 143 4.76 Sangat baik 
Endorser 145 4.83 Sangat baik 
Ekspresi 144 4.8 Sangat baik 
Kalimat Iklan 142 4.73 Sangat baik 

Dari perhitungan melalui analisis keputusan 
pembelian pada motor Yamaha setelah menyaksikan 
iklan motor Yamaha Jupiter di televisi, maka diketahui 
bahwa responden memberikan penilaian sebesar 4.83 

pada butir pertanyaan no 3 tentang penggunaan 
endorser dan pertanyaan no 4 dengan nilai skor sebesar 
4.8 tentang ekspresi. Dengan memanfaatkan rentang 
skala nilai tersebut masuk dalam dalam kategori sangat 
baik. Responden yang memberikan penilaian rendah 
adalah pada butir pertanyaan no 1 tentang kreativitas 
iklan dengan skor nilai 4.73 dengan memanfaatkan 
rentang skala maka nilai tersebut masuk dalam kategori 
baik.  

C. Pengujian Validitas Instrumen Daya Tarik Iklan 
Televisi 

Pengujian validitas tiap butiran digunakan analisis 
item yaitu, mengkorelasikan skor tiap butiran dengan 
skor total yang merupakan jumlah skor tiap butir. 

Dalam memberikan interpretasi terhadap korelasi 
koefisien, item yang mempunyai korelasi positif dengan 
kriterium (skor total), serta korelasi yang tinggi, 
menunjukan bahwa item tersebut mempunyai validitas 
yang tinggi pula. Berdasarkan data yang terkumpul dari 
30 orang responden yang ditunjukan dalam tabel 
berikut, maka terdapat 5 koefisien korelasi (jumlah 5 
butir).  
 
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Analisis Instrumen Daya tarik 
Iklan Televisi 

No. pertanyaan T Hitung T tabel Status 

1 4.882 1.209 Valid  

2 2.696 1.209 Valid 

3 2.237 1.209 Valid 

4 3.541 1.209 Valid 

5 6.325 1.209 Valid 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

D. Pengujian Reliabilitas Instrumen Daya Tarik Iklan 
Televisi 

Pengujian reabilitas instrumen dilakukan dengan 
internal consistency. Dengan teknik belah dua (split 
half) yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown. 
Untuk keperluan itu maka butir-butir instrumen 
keputusan pembelian konsumen dibelah menjadi 2 (dua) 
kelompok, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap. 
Selanjutnya data skor tiap kelompok disusun sendiri. 
Adapun perhitungan yang dilakukan oleh penulis sebagai 
berikut : 

 rb
rbr



1

.2
 

  159.01
159.0.2


r   

 
159.1
318.0

r  

 274.0r  

Jadi penetapan reabilitas daya tarik iklan televisi 
setelah dihitung adalah sebesar 0.274 karena 
berdasarkan uji coba instrumen ini sudah valid seluruh 
butirannya. Maka instrumen dapat digunakan untuk 
pengukuran dalam pengumpulan data. 
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E. Pengujian Validitas Instrumen Tingkat Keputusan 
Pembelian Konsumen 

Pengujian validitas tiap butiran digunakan analisis 
item, yaitu mengkorelasi skor tiap butiran dengan skor 
total yang merupakan jumlah jumlah skor tiap butir. 
Dengan memberikan interpretasi terhadap koefisien 
korelasi, item yang mempunyai korelasi positif dengaan 
kriterium (skor total), serta korelasi yang tinggi, 
menunjukan bahwa item tersebut mempunyai validitas 
yang tinggi pula. 

Berdasarkan data yang terkumpul 30 orang 
responden yang menggunakan motor Yamaha Jupiter Mx 
ditunjukan dalam tabel, maka terdapat 5 koefisien 
korelasi (jumlah butiran 5).  
 
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Analisis Instrumen Tingkat 
Keputusan Pembelian Konsumen 

No. pertanyaan T Hitung T tabel Status 

1 4.553 1.209 Valid  

2 1.964 1.209 Valid 

3 4.518 1.209 Valid 

4 3.246 1.209 Valid 

5 3.836 1.209 Valid 

Dari tabel diatas dapat dibaca bahwa, korelasi 
antara skor butir 1 dengan skor 4.553 dan seterusnya. 
Jadi, seperti yang telah dikemukakan bahwa, koefisien 
korelasi sama dengan 1.290 atau lebih (kecil 1.290), 
maka instrumen dinyatakan valid. Dari hasil perhitungan 
yang dilakukan penulis butir yang memiliki validitas 
tertinggi adalah butir 1 dengan koefisien korelasi 4.553 
dan yang paling rendah butir 1 dengan koefisien korelasi 
1.964. 

 

F. Pengujian Reliabilitas Instrumen Tingkat 
Keputusan Pembelian Konsumen. 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan 
internal consistency. Dengan teknik belah dua (split 
half) yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown. 
Untuk keperluan itu maka butir-butir instrumen 
keputusan pembelian konsumen dibelah menjadi 2 (dua) 
kelompok, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap. 
Selanjutnya data skor tiap kelompok disusun sendiri. 
Adapun perhitungan yang dilakukan oleh penulis sebagai 
berikut : 

 rb
rbri



1

.2
 

 537.01
537.0.2


ri  

537.1
074.1

ri  

698.0ri  

Jadi reabilitas instrumen tingkat keputusan 
pembelian konsumen setelah dihitung adalah sebesar 
0.698. 

 

  

G. Pengaruh Daya Tarik Iklan terhadap Keputusan 
Pembelian 

Untuk menganalisis hubungan antara pengaruh daya 
tarik iklan terhadap tingkat keputusan pembelian 
konsumen penulis akan menggunakan analisis regresi-
korelasi dan koefisien determinasi, dengan mengambil 
data hasil penyebaran kuesioner, yang penulis sebarkan 
kepada beberapa pemakai sepeda motor Yamaha Jupiter 
Mx. Data tersebut kemudian diolah oleh penulis. 

Adapun data dari hasil perhitungan yang penulis 
diperoleh dari tabel (Tabel Analisis regresi dan korelasi 
dapat dilihat pada halaman lampiran) adalah sebagai 
berikut : 
∑ X = 2387 
∑ Y = 2369 
∑ X2 = 57105 
∑ Y2 = 56279 
∑ XY = 56646 

Dengan hasil perhitungan yang telah diperoleh 
penulis, maka penulis dapat menghitung koefisien 
korelasinya. Untuk menentukan kekuatan hubungan 
antara daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian 
konsumen pada motor Yamaha Jupiter Mx, maka penulis 
akan menghitung dengan menggunakan rumus koefisien 
korelasi sebagai berikut : 

 

  
     
 






2222 nn

n
r  

 

  
    22 236956279.100238757105.100

2369238756646.100






 

  5612161562790056977695710500
56548035664600






 

  1573912731
9797

  

200373209
9797

  

32.14155
9797

  

  = 0.692 

Dari hasil perhitungan diatas membuktikan bahwa 
hubungan daya tarik iklan terhadap keputusan 
pembelian konsumen pada produk motor Yamaha 
Jupiter Mx adalah sebesar 0.692 

Setelah dicocokan dengan tabel interpretasi nilai r 
dapat dilihat pada tabel. Diketahui bahwa tingkat 
koefisien sebesar 0.692 maka, nilai korelasi diatas 
masuk kedalam golongan kuat, sehingga dapat 
didefinisikan bahwa daya tarik iklan mempengaruhi 
konsumen di dalam pengambilan keputusan 
pembeliannya. 

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai koefisien 
korelasi sebesar 0.692 yang berarti bahwa terjadi 
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terjadi hubungan yang signifikan dengan keeratan 
hubungan yang kuat dan positif antara daya tarik iklan 
televisi terhadap keputusan pembelian konsumen. Untuk 
menguji signifikasi hubungan antara variabel Daya Tarik 
Iklan Televisi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 
maka perlu diuji Signifikasinya sebagai berikut : 

 

21

2

r

nr
t




  

2692.01

2100692.0




t  

522.0
85.6

t  

722.0
85.6

t  

722.0
85.6

t  

487.9t  

Harga t hitung tersebut kemudian dibandingkan 
dengan harga t tabel untuk kesalahan 10 % uji dua pihak 
dan db = 100 – 2, maka diperoleh t tabel 1/2α = 1.661,  

Untuk mencari hubungan daya tarik iklan televisi 
sebagai variabel bebas (X) dengan keputusan pembelian 
konsumen pada produk motor Yamaha Jupiter Mx 
sebagai variabel terikat (Y). Adapun rumus regresi yang 
akan penulis gunakan sebagai berikut : 

 
Y = a + bx 

 

Sebelum rumus tersebut digunakan maka penulis 
terlebih dahulu menetapkan nilai konstan a dan b, 
penulis menggunakan rumus sebagai berikut : 
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XXn

XYXXY
a  

     
  





 2238757105100

566462387571052369
a  

321.5a  
Kemudian penulis melanjutkan mencoba mencari b 
dengan rumus sebagai berikut : 
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yXxyn
b  

2)2387(57105.100
)2369)(2387(56646.100




b  

769.0b  

Setelah diperoleh hasil a dan b, maka keduanya 
dimasukan ke dalam persamaan regresi sebagai berikut : 
 
Y = 5.321 + 0.769X 

Dari persamaan diatas menunjukan bahwa adanya 
hubungan yang erat antara daya tarik iklan dan 
keputusan pembelian konsumen adalah konstan. Dimana 
jika variabel bebas (X) yaitu daya tarik iklan berubah 
maka variabel Y yaitu keputusan pembelian konsumen 
pun akan mengalami perubahan. Apabila pemasar tidak 
responsive terhadap daya tarik iklan (X = 0) maka 
keputusan pembelian konsumen sebesar 0.769. 

Dalam hal menghitung regresi penulis pupn 
melakukan uji signifikasi dengan menggunakan standar 
error (Se) dengan rumus : 
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XYbYaY
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2100
56646.769.02369.321.556279




Se  

937.1Se  
 
Setelah itu menghitung Sb dengan rumus sebagai 
berikut: 

Sb = 2

2

1












  n

X
X

 

Sb = 2

100
238757105

1







 

088.0Sb  
 

Setelah itu menghitung Se dan Sb, penulis 
menggunakan kedalam rumus t hitung sebagai berikut : 

T Hitung 
Sb
b

  

088.0
769.0

  

= 8.73 
 

Untuk mengetahui besarnya derajat hubungan 
antara variabel X (daya tarik iklan televisi) terhadap 
variabel Y (keputusan pembelian konsumen) maka, perlu 
dicari koefisien determinasi terlebih dahulu dengan 
koefisien korelasi (r) yaitu : 

%1002  rKD  

%100692.0 2 KD  

%88.47KD  
Dari perhitungan koefisien determinasi diatas 

penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa koefisien 
determinasinya adalah sebesar 47.88 persen yang 
berarti daya tarik iklan mempunyai pengaruh terhadap 
keputusan pembelian konsumen  sebesar 47.88 persen 
dan sisanya 52.12 persen dipengaruhi oleh faktor lain, 
seperti faktor keluarga, ekonomi, dan lain-lain. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

1. Daya tarik iklan televisi terhadap keputusan 
pembelian teraktegori baik. Yang dapat diartikan 
bahwa iklan motor Yamaha Jupiter Mx dapat 
menarik perhatian konsumen dengan baik, sehingga 
mampu memberikan suatu kepercayaan kepada 
konsumen dan banyak konsumen menjadi tertarik 
untuk membeli dan menggunakan motor tersebut 
setelah melihat iklan motor Yamaha Jupiter Mx di 
televisi. 

2. Sedangkan hasil perhitungan yang diperoleh dari 
penelitian keputusan pembelian konsumen terhadap 
daya tarik iklan televisi, dihasilkan sikap konsumen 
sebesar 9.487, yang artinya dalam tabel interpretasi 
adalah baik. Hal ini dapat diartikan bahwa daya 
tarik iklan motor Yamaha Jupiter Mx mampu 
memberikan pengaruh dan perhatian kepada 
konsumen sehingga mereka tertarik untuk membeli 
dan menggunakan motor tersebut hanya dengan 
melihat iklan dari motor Yamaha Jupiter Mx. 

3. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metoda 
stasistik mengenai hubungan antara daya tarik iklan 
televisi dengan keputusan pembelian konsumen 
memiliki hubungan sebesar 47.88 persen dan 
sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain 
seperti faktor ekonomi,  keluarga, kepercayaan, 
gaya hidup, fungsi produk dan lain-lain. 

4. Dari analisis regresi diketahui koefisien regresi 
adalah y = 5.321 + 0.769 (x), dimana hasil ini 
memberikan arti bahwa harga daya tarik iklan 100 
maka y = 5.321 + 0.769 (100), jadi keputusan 
pembelian meningkat 76 atau dengan kata lain 
dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan 
pembelian masyarakat Bogor pada motor Yamaha 
Jupiter Mx  pada saat ini adalah 82.22. Persamaan 
ini berfungsi untuk meramalkan, jika harga dari 
variabel x meningkat maka variabel y pun 
meningkat.  Dari analisis koefisien diketahui r = 
0.692, yang berarti bahwa terjadi hubungan yang 
signifikan dengan keeratan hubungan yang kuat  dan 
positif antara Daya Tarik Iklan dengan keputusan 
pembelian konsumen.   

5. Dari penelitian diatas yang telah dilaksanakan oleh 
penulis, dapat menarik kesimpulan bahwa daya 
tarik iklan televisi mempunyai hubungan yang cukup 
baik terhadap keputusan pembelian konsumen. 
Karena iklan yang ditayangkan memberikan suatu 
daya tarik seperti pada penggunakan kalimat iklan, 
penggunaan endorsernya dan lain-lain, sehingga 
konsumen yang menyaksikan tayangan iklan motor 
Yamaha Jupiter Mx menjadi tertarik dan 
berkeinginan untuk membeli motor tersebut. 

6. Jadi, keputusan konsumen dalam membeli  suatu 
produk dapat ditentukan oleh bagaimana suatu 
iklan dalam televisi dapat dibuat sedemikian keatif 
dan menarik sehingga mampu mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen.  

 
 
Rekomendasi 
 
Rekomendasi yang bisa diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Perusahaan motor Yamaha perlu meningkatkan 

kinerja dari elemen yang masih lemah atau masih 

berada dibawah harapan pelanggan (mesin motor, 
body motor, kelengkapan lain). 

2. Menciptakan iklan yang lebih kreatif lagi dengan 
pesan yang mudah diingat dan diterima oleh 
konsumen, sehingga ada pendekatan atau tejadi 
komunikasi pada antara iklan yang disampaikan 
dengan konsumen. 

3. Dengan melihat hasil perhitungan dari penelitian 
keputusan pembelian konsumen terhadap daya 
tarik iklan televisi motor Yamaha Jupiiter Mx 
merupakan hasil yang cukup baik, untuk menjaga 
agar konsumen tetap tertarik dengan setiap 
penayangan iklan motor Yamaha, pemasar haruslah 
tetap memiliki ide kreatif bagaimana iklan 
tersebut dapat diterima oleh semua orang, dan 
dalam pemilihan kata-katanya pun harus mampu 
memberikan suatu pengaruh atau dorongan kepada 
semua penonton agar mereka tertarik dan ingin 
untuk membeli motor Yamaha tersebut. 

4. Menurut penulis dengan iklan yang telah dibuat 
oleh motor Yamaha Jupiter sudah cukup baik, 
namun perlu ada suatu perubahan dalam cara 
penyampaian pesan harus lebih mudah dimengerti 
dan diingat oleh semua orang, karena kebanyakan 
orang tertarik dengan suatu orang dengan melihat 
langsung iklan yang ditayangkan di televisi 
daripada melihat langsung produknya, oleh karena 
itu dalam pembuatan iklan, iklan haruslah mudah 
dimengerti dan mudah diingat oleh semua orang 
lebih memungkinkan untuk konsumen memilih 
produk tersebut.  

5. Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap 
Motor Yamaha, pihak Yamaha dapat melakukan 
beberapa tindakan berikut ini : 
a. Menjaga hubungan yang saling menguntungkan 

dengan konsumen, untuk itu diperlukan suatu 
pendekatan Relationship Marketing yang 
terpaut dari perusahaan agar tecipta kepuasan 
secara terus-menerus sehingga loyalitas 
konsumen dapat terjaga. 

b. Menjaga pendekatan dengan pelanggan secara 
berkesinambungan, seperti membentuk 
keanggotaan perusahaan motor Yamaha. 

c. Memberikan pelayanan yang ekstra kepada 
konsumen. 

d. Menyediakan kotak kritik dan saran agar 
perusahaan mengetahui dan mengerti apa yang 
menjadi keluhan konsumen. 
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