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MOTTO 

 

Realitas adalah ilusi yang ngotot, tidak ada mimpi yang tidak tercapai 

Aku bukan orang yang pandai tapi aku mau belajar, aku adalah orang biasa 

tapi aku punya keinginan menjadi orang yang luar biasa, aku bukan orang 

istimewa tapi aku ingin membuat seseorang menjadi istimewa. 

                                                                                 ( Booker T Washingtons )  
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ABSTRAK 
 

 
 

WEMSI ENUMBI , NIM. 1521103794, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

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

TELEVISI PRODUK PASTA GIGI PEPSODENT TERHADAP MINAT 

BELI KONSUMEN DI DESA TAMBONGWETAN KECAMATAN 

KALIKOTES KABUPATEN KLATEN” 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklan televisi 

produk 

pasta Pepsodent terhadap minat beli konsumen di Desa Tambnongwetan 

Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Metode untuk mengumpulkan data dengan angket, interview dan 

observasi. Dalam penelitian ini diambil 50 orang konsumen produk pasta gigi 

pepsodent sebagai sampel. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel 

bebas (X) yaitu iklan televisi dan variabel terikat (Y) yaitu minat beli konsumen. 

Teknik analisis data dengan analisis korelasi Product Moment. 

Dari hasil analisis pembuktian hipotesis dengan uji t diperoleh  Nilai t 

hitung4,88 yang lebih besar dari t tabel 2,021 maka hipotesis altenatif diterima 

(HA       0) dan  Ho = o ditolak pada taraf signifikansi  0,05,  kesimpulannya 

hipotesis  dapat diterima atau terbukti bahwa ada pengaruh antara iklan televisi 

produk pasta gigi Pepsodent terhadap minat beli konsumen di Desa Tambongwetan 

Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. 
 
 

Keywords : iklan televisi, minat beli 

konsumen 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
 

 

A.  Latar Belakang Masalah 
 

Dewasa   ini,   perkembangan   dan   kemajuan   ilmu   pengetahuan   dan 

teknologi sangat pesat. Hal   ini telah mengakibatkan adanya persaingan di 

antara berbagai perusahaan semakin ketat. Era globalisasi telah menuntut 

adanya perubahan paradigma lama dalam segala bidang, salah satunya adalah 

bidang pemasaran.  Dengan  tingginya persaingan  dalam  dunia bisnis  ini  

menuntut suatu perusahaan untuk lebih kreatif dan memiliki keunggulan 

kompetitif (competitive advantage) dibandingkan dengan perusahaan lain agar 

mampu bersaing dalam bisnis global. 

Menurut Levitt (dalam Kotler, 1997), persaingan baru bukanlah antara 

apa yang diproduksi berbagai perusahaan dalam suatu pabrik, tetapi antara apa 

yang ditambahkan pada hasil pabrik tersebut dalam bentuk pengemasan, 

pelayanan, iklan, konsultasi bagi pelanggan, pendanaan, pengaturan 

pengiriman, pergudangan, dan hal lain yang orang anggap bernilai. Persaingan 

antar  produk  di  pasaran  mendorong  produsen  gencar  berpromosi  untuk 

menarik perhatian konsumen. 

Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui media 

periklanan.  Sampai  saat  ini,  iklan  masih  dianggap  pilihan  yang  menarik 

sebagai sarana mempromosikan produk karena dapat menjangkau masyarakat 

secara luas untuk mengenalkan dan lebih mendekatkan produk ke konsumen. 

Iklan berperan penting sebagai salah satu sumber informasi yang diperlukan 
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konsumen   untuk   mengetahui   kelebihan   dan   kekurangan   suatu   produk 

 
(Durianto dan Liana, 2004). 

 
Melalui iklan, perusahaan dapat menciptakan hubungan interaksi jangka 

panjang yang menguntungkan antara perusahaan dengan konsumen. Dengan 

perusahaan  melakukan  kegiatan  periklanan  ini  diharapkan  mampu 

membangun citra perusahaan dalam jangka panjang. 

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 audiens   melalui media (Sihombing, 2010). Iklan yang efektif tidak 

hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan 

yang akan menimbulkan citra positif bagi konsumen. Iklan dapat melalui 

berbagai 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. 

Tak dapat diingkari perkembangan teknologi informasi beserta 

penyebarannya yang begitu cepat melalui media memperbesar kemungkinan 

banyaknya informasi yang akhirnya terbuang percuma karena tidak terakses 

dengan  baik  oleh  masyarakat.  Salah  satu  promosi  produk  yang  banyak
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digunakan  perusahaan  adalah  iklan  melalui  media  televisi,  karena  cara 

tersebut sangat mudah diakses oleh konsumen. Media televisi yang merupakan 

media yang paling sering digunakan oleh masyarakat tidak bisa dipungkiri 

dapat mempengaruhi masyarakat dalam segala bidang, termasuk pembelian 

suatu produk. Hal inilah yang dibidik oleh para produsen  yang berlomba- 

lomba menampilkan iklan sebagai media promosi yang dapat menarik minat 

beli konsumen. 

Produk pasta gigi dewasa ini menjadi salah satu kebutuhan yang sangat 

penting di masyarakat. Setiap rumah tangga pasti memerlukannya. Oleh 

karenanya banyak produsen yang berlomba-lomba menawarkan produk pasta 

giginya ke pasaran. Salah satu produk yang telah dikenal luas di masyarat 

adalah produk pasta gigi Pepsodent. Maka dari itu peneliti tertarik untuk dapat 

melakukan penelitian tentang pengaruh iklan televisi terhadap minat beli 

konsumen  dengan  judul  :  “PENGARUH  IKLAN  TELEVISI  PRODUK 

PASTA GIGI PEPSODENT TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DI 

DESA TAMBONGWETAN KECAMATAN KALIKOTES KABUPATEN 

KLATEN” 

 

 
 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

 
1.   Alasan Subjektif 

 
a.   Lokasi penelitian mudah dijangkau. 

 
b.   Menghemat tenaga, waktu dan biaya.
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2.   Alasan Objektif 

 
a.   Menambah wawasan dan pengetahuan. 

 
b.   Untuk mengetahui pengaruh iklan televisi produk pasta gigi Pepsodent 

terhadap minat beli konsumen. 

 
 

C. Penegasan Judul 

 
Agar  diperoleh  gambaran  yang  jelas  terhadap  masalah  yang  diteliti, 

maka perlu penulis jelaskan beberapa istilah yang harus ditegaskan, pengaruh 

iklan televisi produk pasta gigi Pepsodent terhadap minat beli konsumen yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah : 

1.     Pengaruh 

 
Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan dari 

satu hal lain, dimana dalam hal ini adalah pengaruh iklan televisi produk 

pasta gigi Pepsodent terhadap minat beli konsumen. 

2.     Iklan 

 
Iklan adalah komunikasi non individu, dengan sejumlah biaya, melalui 

berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan non laba 

serta individu-individu. 

3.     Minat Beli 

 
Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu 

merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian 

yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan 

pembelian. 

4.     Konsumen yaitu seseorang yang membeli barang atau jasa
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D.  Pembatasan Masalah 

 
Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan yang 

mendalam tentang obyek yang diteliti, sehingga data yang dikumpulkan bisa 

dipelajari secara keseluruhan dan  berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

 
1.   Pembatasan  hanya  terbatas  pada  masalah  yang  berhubungan  dengan 

promosi   yang  mempengaruhi   keputusan   masyarakat   untuk   membeli 

melalui atribut-atribut yang diberikan dalam iklan. 

2.   Produk yang diteliti adalah merk Pepsodent. 

 
3.   Iklan yang diteliti adalah iklan televisi. 

 
4.   Karakteristik   responden   yang   digunakan   adalah   masyarakat   yang 

berdomisili   tetap   di Desa Tambongwetan Kecamatan Kalikotes   

Kabupaten Klaten. 

 
E.  Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok permasalahannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah iklan televisi produk pasta 

Pepsodent mempunyai pengaruh terhadap minat beli konsumen Di Desa 

Tambongwetan Kecamatan Kalikotes  Kabupaten Klaten?” 

 
F.  Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk : mengetahui  pengaruh 

iklan   televise   produk   pasta   Pepsodent   terhadap   minat beli konsumen di 

Kabupaten Klaten.



6 
 

 
 
 

 
G. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diperoleh dengan dilakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.   Bagi perusahaan 

 
Diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam merencanakan 

promosi produk untuk meningkatkan pemasaran. 

2.   Bagi penulis 

 
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kesempatan  untuk 

menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan 

terutama tentang kegiatan pemasaran khususnya promosi. 

3.   Bagi pihak lain 

 
Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk suatu penelitian dan 

tambahan pengetahuan serta memberikan masukan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya. 

 

 
 

H. Hipotesis 
 

 
Hipotesis dalam kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan 

kesimpulan sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih 

harus diuji secara empiris (Sugiyono 2001 : 60). 

 

Adapun  hipotesis yang  dirumuskan  dalam  penelitian  ini  adalah : “Ada 

pengaruh  yang  signifikan dan positif iklan televisi produk pasta gigi pepsodent 

terhadap minat beli konsumen di  Desa Tambongwetan Kecamatan Kalikotes 

Kabupaten Klaten”. 
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I.   Sistematika Penulisan 

 

 

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, pengertian 

promosi, tinjauan tentang iklan, perilaku konsumen dan minat beli konsumen. 

 

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

pengumpulan  data,  sumber data, variabel  penelitian,  populasi  dan  sampel, 

teknik analisis data serta gambaran umum objek penelitian. 

 

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

iklan televisi produk pasta gigi Pepsodent terhadap minat beli konsumen. 

 

Bab V. Penutup 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 
 

Berdasarkan atas analisis data  dalam membuktikan adanya  pengaruh 

iklan televisi produk pasta gigi pepsodent terhadap minat beli konsumen, dari 

perhitungan dan analisis data dan uji statistik diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

 

1.Dari perhitungan dan pengujian regresi sederhana untuk mengetahui 

hubungan antara variabel dependent dan variabel independent maka 

diperoleh persamaan Y = 16,84+ 0,44X artinya masih ada minat beli 

konsumen sebesar 16,84 satuan apabila tidak ada iklan televisi produk 

pasta gigi Pepsodent,dan b= 0,44 artinya minat beli konsumen naik 0,44 

satuan apabila ada kenaikaniklanteleviseprodukpasta gigi Pepsodent 

sebesar 1 satuan 

2.   Dengan pengujian koefisien korelasi yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat derajat keeratan pengaruh antara variable terikat(Y) dan variabel 

bebas(X) maka diperoleh nilai koefisien (r)=0,576 dimana rtable= 

0,279 (rhitung>rtabel) yang artinya terdapat korelasi yang kuat antara iklan 

televisi produk pasta gigi Pepsodent dengan minat beli konsumen di Desa 

Tambongwetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. 

3.   Berdasarkan dari hasil pembuktian hipotesis dengan uji t diperoleh Nilai t
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 hitung 4,88 yang lebih besar dari t tabel 2,021 maka hipotesis altenatif 

diterima  (HA   0)  dan  Ho  =  o  ditolak  pada  taraf  signifikansi  0,05, 

kesimpulannya hipotesis dapat diterima atau terbukti bahwa ada pengaruh 

antara iklan televisi produk pasta gigi Pepsodent terhadap minat beli 

konsumen di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 

Klaten. 

 

 
B.  Saran-saran 

 
1. Produsen  pasta  gigi  Pepsodent  mengiklankan  produknya  harus 

menciptakan iklan televisi yang efektif, yaitu dengan memperhatikan daya 

tarik iklan itu sendiri, faktor kualitas pesan dari iklan yang harus dapat 

menggunakan pesan-pesan membujuk para konsumen serta frekuensi 

penayangan iklannya. 

2.   Dalam  mempromosikan  produknya  produsen  sebaiknya  tidak  hanya 

terpaku pada media iklan televisi saja, karena masih banyak media iklan 

yang dapat dimanfaatkan tentunya dengan keunggulan dan kelemahannya 

masing-masing. Produsen dapat memasang iklannya pada media cetak, 

yaitu dengan melalui surat kabar yang terbit harian maupun majalah 

mingguan atau bulanan. 

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

menjangkau pangsa pasar masing-masing yang beraneka ragam sehingga 

akan efektif dalam meningkatkan penjualan produknya
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