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ABSTRAK 

 

 

RISKI RIDHO SUTOPO, NIM. 1421103636, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH IKLAN 

DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

KONSUMEN TOKO AMIGO KLATEN” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  : 1) menguji pengaruh iklan terhadap 

keputusan pembelian konsumen Toko Amigo Klaten, 2) menguji pengaruh kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian konsumen Toko Amigo Klaten, 3) menguji 

pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen Toko Amigo 

Klaten.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Metode untuk mengumpulkan data dengan observasi, kuesioner dan 

wawancara. Variabel dalam penelitian ini adalah  iklan (X1) dan kualitas produk (X2) 

serta keputusan pembelian (Y). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

linier dengan bantuan program SPSS.  

Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 3,474,  

dengan taraf signifikansi 0,001 dan X2= 2,189 dengan tingkat signifikansi 0,034. 

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi X1 dan X2 berada di 

bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 3,474 > t tabel sebesar 2,000 dan nilai 

signifikansi di bawah 0,05 sehingga hipotesis diterima yang berarti ada pengaruh 

yang signifikan iklan tehadap keputusan pembelian konsumen. Untuk X2, t hitung 

sebesar 2,189 > t tabel sebesar 2,000 dan taraf signifikansi di bawah 0,05 sehingga 

hipotesis dapat diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan kualitas produk 

tehadap keputusan pembelian konsumen. Sedangkan dari uji F didapatkan F hitung 

sebesar 13,264 dengan taraf signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

signifikan Fhitung  lebih kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel iklan dan 

kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen 

 

 

 

Kate kunci : iklan, kualitas produk, keputusan pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbelanja merupakan aktivitas yang sering dilakukan setiap orang,  

baik berbelanja kebutuhan pokok, sekunder maupun tersier. Aktivitas  

berbelanja bisa dilakukan di pusat perbelanjaan tradisional, maupun pusat 

perbelanjaan modern. Namun dewasa ini masyarakat cenderung memilih ke 

pusat perbelanjaan modern, karena selain lebih terkesan rapi dan bersih,  pusat  

perbelanjaan modern juga menyediakan fasilitas yang menunjang dan 

bernuansa rekreasi. 

Di jaman yang berkembang ini, berbelanja menjadi semakin mudah,  

yaitu dengan sistem online. Sistem dimana orang hanya butuh jaringan 

internet kemudian melakukan transaksi secara online dan barang akan dikirim 

sesuai pemesan. Sistem ini tergolong singkat dan tidak membutuhkan waktu 

yang lama. Dimanapun berada orang bisa melakukan dan penjual akan 

melayani dengan cepat dalam hitungan hari. Bahkan pembeli bisa membayar  

barang tersebut saat barang diterima. Akan tetapi sistem  ini  belum  mampu  

membuat pembeli dan penjual membawa suasana berbelanja sesungguhnya.  

Yaitu  suasana  merasakan  bisa  melihat,  memilih dan mencoba barang secara 

langsung atau suasana berbelanja itu sendiri. 

Pusat perbelanjaan berlomba-lomba agar ramai didatangi pengunjung  

guna mampu bersaing dengan toko online. Tidak hanya menyediakan  
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kebutuhan berbelanja, pusat perbelanjaan juga menawarkan banyak fasilitas 

seperti  kid’s fun, permainan  untuk  keluarga,  ruang  terbuka  yang  mampu  

melayani setiap anggota keluarga, dari anak kecil sampai dewasa. Dalam hal 

ini pusat perbelanjaan dapat berperan memberikan edukasi terhadap anak  

kecil, serta memenuhi kebutuhan refresing bagi remaja dan orang dewasa 

dengan fasilitas tersebut. 

Pusat perbelanjaan menjadi salah satu tempat yang menarik untuk 

dikunjungi khususnya di perkotaan dan telah  menjadi  tren  gaya  hidup  kaum  

urban. Mengunjungi pusat perbelanjaan saat ini tidak hanya sekedar membeli  

barang-barang kebutuhan sehari-hari, melainkan telah berubah lebih luas lagi  

sebagai media untuk berkumpul (meeting point), hiburan dan rekreasi, atau 

sekedar cuci mata. Pergeseran gaya hidup perkotaan ini telah membuat pusat  

pebelanjaan tumbuh pesat di kota-kota besar dan pusat-pusat pertumbuhan  

baru, dan tidak menutup kemungkinan di daerah. 

Tumbuhnya pusat perbelanjaan memunculkan persaingan tersendiri bagi 

pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam bidang ini. Mereka saling 

berlomba dalam menarik konsumen agar lebih tertarik untuk mengunjungi 

pusat perbelanjaan maupun toko yang mereka buka. Berbagai cara dilakukan 

baik dalam bentuk persaingan kualitas produk, promosi maupun pemberian 

fasilitas yang membuat konsumen mau berbelanja di tempat mereka yang pada 

akhirnya dapat menarik konsumen baru maupun mempertahankan konsumen 

setia mereka.  

Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi 

pemasar. Konsep yang secara umum sering digunakan untuk menyampaikan 
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pesan adalah apa yang disebut sebagai promosi. Promosi adalah arus 

informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang 

atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. Faktor promosi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

melakukan keputusan membeli. Dengan promosi menyebabkan orang yang 

sebelumnya tidak tertarik untuk membeli suatu produk akan menjadi tertarik 

dan mencoba produk sehingga konsumen melakukan pembelian. Promosi 

merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan penjualan suatu 

perusahaan Agar konsumen bersedia menjadi langganan, mereka terlebih 

dahulu harus dapat mencoba atau meneliti barang-barang yang diproduksi 

oleh perusahaan, akan tetapi mereka tidak akan melakukan hal tersebut jika 

kurang yakin terhadap barang itu. Disinilah perlunya mengadakan promosi 

yang terarah, karena diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

meningkatnya penjualan.  

Media promosi yang paling sering digunakan untuk menyampaikan 

informasi tentang produk adalah media periklanan. Dalam membuat iklan 

perlu memahami dengan baik tujuan langsung beriklan adalah menciptakan 

efek komunikasi sebab beriklan merupakan proses komunikasi yang pada 

gilirannya akan membantu terjadinya penjualan. Iklan adalah pesan suatu  

brand, produk, atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat 

(audience)  melalui media. Iklan yang efektif tidak hanya menyampaikan 

informasi saja, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan yang akan 

menimbulkan citra positif bagi konsumen. Iklan dapat melalui berbagai 
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media, yaitu media elektronik dan media cetak. Perkembangan dunia 

periklanan pada saat ini yang semakin pesat dan didukung oleh petumbuhan 

media cetak maupun jumlah stasiun televisi (media elektronik) yang terus 

meningkat, membuat perusahaan harus selektif dalam membuat iklan yang 

paling efektif agar dapat menarik minat beli konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan perusahaan sehingga dapat mendukung penjualannya. 

Selain itu, semakin banyaknya pilihan produk yang dijual di pasar maka 

semakin banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih produk 

yang sesuai dengan harapannya. Sehingga konsekuensi dari kondisi tersebut 

adalah konsumen menjadi lebih cermat dan pintar dalam menghadapi setiap 

produk yang diluncurkan di pasar. Suatu perusahaan dalam mengeluarkan 

produk sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Dengan begitu maka produk dapat bersaing di pasaran, sehingga menjadikan 

konsumen memiliki banyak alternatif pilihan produk sebelum mengambil 

keputusan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Keunggulan-

keunggulan dari produk dapat diketahui oleh konsumen dan bisa membuat 

konsumen tertarik untuk mencoba dan kemudian akan mengambil keputusan 

untuk membeli suatu produk tersebut 

Di Kabupaten Klaten sendiri aktivitas berbelanja sangat meningkat, hal 

ini ditandai dengan adanya toko-toko baru yang muncul dengan menjual  

berbagai  macam barang dan menawarkan jasa. Toko-toko yang lama bersaing 

dengan memperbaiki fasilitas dan melengkapi kebutuhan pasar. Hal ini akan 

mempengaruhi minat dan daya tarik calon pembeli. 
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Kebutuhan bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, perlengkapan  

dapur serta perlengkapan sekolah ditemui di perbelanjaan tradisional dan  

perbelanjaan modern di Klaten. Konsumen lebih cenderung ke pasar 

tradisonal guna memenuhi kebutuhan akan sayur-mayur, buah-buahan serta 

bahan makanan basah, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan seperti  

makanan kering, kebutuhan rumah tangga, perlengkapan sekolah, konsumen 

cenderung ke pusat perbelanjaan modern. 

Toko Amigo Klaten merupakan toko yang menjual kebutuhan fashion 

masyarakat seperti pakaian, aksesoris, sepatu dan lainnya. Lokasi toko yang 

terletak di Jl. Pemuda Klaten memiliki lokasi yang strategis karena berada di 

pusat perbelanjaan kota Klaten. Letaknya yang tepat berada di pinggir jalan 

memudahkan konsumen dalam menemukan lokasi toko. Di samping lokasi 

yang cukup strategis terdapat beberapa faktor dimana konsumen memilih 

belanja di toko Amigo Klaten, seperti, produk yang dijual memiliki berbagai 

macam varian model dengan harga yang terjangkau serta kualitas barang 

yang baik. Toko Amigo Klaten juga sering mengadakan diskon (sale) pada 

beberapa produknya. 

Dari uraian tersebut banyak variabel-variabel yang mempengaruhi 

keberhasilan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Oleh 

karenanya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil 

judul: “PENGARUH IKLAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN TOKO AMIGO KLATEN” 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subyektif 

Penulis tertarik meneliti perkembangan pemasaran di Toko Amigo Klaten 

yang mencakup promosi dalam hal ini iklan dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

2. Alasan Obyektif 

a. Untuk mengetahui pentingnya iklan dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen.  

b. Menambah wawasan dan pengetahuan dibidang pemasaran. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan 

maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut : 

1. Iklan 

Iklan adalah suatu pesan yang dikirim untuk memberikan informasi 

kepada audience baik menggunakan media cetak maupun media 

elektronik. 

2. Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk memenuhi fungsi- 

fungsinya (Simamora, 2003:147-148). 

3. Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian adalah kekuatan kehendak konsumen untuk  

melakukan pembelian terhadap sebuah produk apabila konsumen memiliki 

minat untuk membeli produk. 
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D. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi kabur 

maknanya tanpa adanya pembatasan masalah yang mendasarinya. Adapun 

permasalahan yang penulis ajukan dibatasi pada pengaruh iklan dan kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian konsumen Toko Amigo Klaten. 

 

E. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, penegasan judul dan pembatasan masalah 

di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimanakah pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian konsumen 

Toko Amigo Klaten? 

2. Bagaimanakah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen Toko Amigo Klaten? 

3. Bagaimanakah pengaruh iklan dan kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen Toko Amigo Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaa penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian konsumen 

Toko Amigo Klaten. 
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2. Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen Toko Amigo Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh iklan dan kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen Toko Amigo Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Mempersiapkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu 

manajamen pemasaran secara langsung dengan pengamatan langsung 

dilapangan serta melatih ketajaman analisa. 

2. Bagi Toko Amigo Klaten 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan informasi 

akan hal-hal yang dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk dapat membeli produk di Toko Amigo Klaten. 

3. Bagi Konsumen dan Pembaca 

Sebagai sumbangan pustaka dan bahan tambahan pengetahuan mengenai 

kegiatan pemasaran khususnya tentang pengambilan keputusan pembelian. 

 

H. Hipotesis 

Hipostesis dalam kegiatan penelitian pada dasarya merupakan 

kesimpulan sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih 
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harus diuji secara empiris (Sugiyono, 2001:60). Adapun hipotesis yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh positif dan signifikan antara iklan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Toko Amigo Klaten. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen Toko Amigo Klaten. 

3. Ada pengaruh positif dan signifikan antara iklan dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian konsumen Toko Amigo Klaten. 

 

I. Sistematika Skripsi 

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab di mana masing-masing bab 

dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi : 

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka meliputi pengertian pemasaran, promosi, 

kualitas produk, keputusan pembelian dan penelitian terdahulu. 

Bab III. Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode 

penelitian, teknik analisis data serta gambaran umum objek penelitian. 

Bab IV. Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dianalisa pengaruh 

antara iklan dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Toko Amigo Klaten. 
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Bab V. Simpulan dan Saran menguraikan tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi yang 

bersangkutan 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel iklan dan 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen Toko Amigo Klaten. 

Dari hasil dan analisis data serta pembahasan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 1,382 + 0,509 X1 + 0,438 X2. Setiap 

variabel bernilai positif yang berarti bahwa iklan dan kualitas produk 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen Toko Amigo 

Klaten. 

2. Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 3,474,  

dengan taraf signifikansi 0,001 dan X2= 2,189 dengan tingkat signifikansi 

0,034. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi X1 

dan X2 berada di bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 3,474 > t 

tabel sebesar 2,000 dan nilai signifikansi di bawah 0,05 sehingga hipotesis 

diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan iklan tehadap 

keputusan pembelian konsumen. Untuk X2, t hitung sebesar 2,189 > t tabel 

sebesar 2,000 dan taraf signifikansi di bawah 0,05 sehingga hipotesis 

dapat diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan kualitas produk 

tehadap keputusan pembelian konsumen.  
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3. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 13,264 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih 

kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel iklan dan kualitas 

produk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,361. Hal ini 

berarti 36,1% keputusan pembelian konsumen dapat dijelaskan oleh 

variabel iklan dan kualitas produk. Sedangkan sisanya yaitu 63,9% 

keputusan pembelian konsumen Toko Amigo Klaten dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil perhitungan dimuka, saran yang dapat diberikan peneliti 

pada pihak Toko Amigo Klaten sehubungan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalam berpromosi sebaiknya Toko Amigo Klaten tidak hanya terpaku 

pada media cetak saja, karena masih banyak media iklan yang dapat 

dimanfaatkan tentunya dengan keunggulan dan kelemahannya masing-

masing. Pihak Toko dapat memasang iklannya pada media elektronik, 

seperti televisi maupun iklan di radio-radio lokal.  

2. Media-media yang digunakan dalam beriklan tersebut sebaiknya dapat 

menjangkau pangsa pasar masing-masing yang beraneka ragam sehingga 
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akan efektif dalam mempengaruhi konsumen untuk dapat membeli produk 

yang dijual di Toko Amigo Klaten.  

3. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kualitas produk ternyata 

mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, maka 

pihak Toko Amigo Klaten sebaikya menjajakan produk yang berkualitas 

baik dan benar-benar telah terbukti keunggulannya sehingga konsumen 

tetap mau berbelanja di Toko Amigo Klaten 
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