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ABSTRAK 

 

Indah Arini, 1521103683, 2019. “Pengaruh Daya Tarik Iklan dan Citra Merek 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sabun Lifebuoy (Studi Kasus Pada 

Masyarakat Desa Blanceran)” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Daya Tarik Iklan Dan 

Citra Merek Terhadap Keputusan Pembeliansabun Lifebuoy Pada Masyarakat Desa 

Blanceran. Populasi yang digunakandalam penelitian ini adalah segenap 

masyarakat Desa Blanceran. Pemilihan sempel menggunakan teknik purposive 

sampling, diperoleh 50 responden yang memenuhi kriteria sempel ini. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik iklan tidak memiliki 

perngaruh terhadap keputusan pembelian, dan citra merek memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian, dan daya tarik iklan, dan citra merek berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian produk sabun Lifebuoy.   

Kata Kunci: Daya Tarik Iklan, Citra Merek, Keputusan Pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi sekarang ini, informasi 

sangat berperan didalam kehidupan manusia, tidak lain juga seperti memilih 

produk-produk yang dikonsumsi, masyarakat mengandalkan teknologi dan 

media-media informasi dan menyeleksi barang-barang yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Periklan merupakan sebuah cara yanfg efektif dan sangat 

digemari oleh perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan, 

bahkan beberapa perusahaan menggunakan iklan itu sendiri dalam membentuk 

persepsi dan branding perusahaan kepada konsumen. Periklanan seringkali 

menjadi perhatian penting karena selain mampu menjangkau konsumen secara 

luas juga memerlukan biaya yang cukup besar. Perusahaan harus berhati-hati 

dan lebih bijak dalam mengeluarkan besarnya biasa untuk periklanan serta 

memperoleh suatu efisiensi. Iklan sengaja dirancang agar bisa menciptakan 

permintaan produk kepada masyarakat.   

Iklan dapat dilakukan melalui beberapa media, diantaranya : media televisi, 

media radio, media cetak, dan lain-lain. Saat ini televisi menjadi yang paling 

digemari oleh perusahaan dalam mengiklankan produk-produknya. Pembuatan 

iklan perlu memahami dengan baik tujuan langsung beriklan adalah menciptkan 

efek komunikasi sebab dalam beriklan merupakan proses komunikasi yang 

pada gilirannya akan membantu terjadinya penjualan. Iklan adalah pesan suatu 
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brand, produk, atau perusahaan yang disampaikan kepada audiens melalui 

media (Sihombing, 2010).  

Menyadari pentingnya kegiatan periklan bagi pemasaran produk suatu 

perusahaan baik berupa barang dan jasa, perusahaan berlomba-lomba 

merancang iklan yang menarik dalam mempengarui masyarakat untuk membeli 

produknya. Periklanan yang efektif adalah iklan yang berisi pesanpesan yang 

dapat yang dapat menjawab permasalahan suatu merek produk dan mampu 

menerangkan kondisi produk secara keseluruhan kepada masyarakat. Menurut 

Kotler (2002), tujuan iklan adalah menginformasikan, mempengaruhi, 

mengingatkan dan menguatkan. Variabel-variabel dalam pesan iklan yang 

meliputi pesan iklan, struktur iklan, format iklan, dan sumber iklan haruslah 

dirancang sedemikian rupa agar iklan tersebut dapat menarik pemirsa.   

Perusahaan atau produsen menggunakan iklan dan promosi untuk 

mengenalkan produknya. Iklan merupakan salah satu bentuk pesan yang 

disampaikan kepada konsumen dengan tujuan memberi informasi, membujuk, 

dan mengingatkan konsumen akan produk yang diiklankan. Iklan yang baik 

adalah iklan mampu menarik konsumen untuk melihatnya. Audience yang 

tertarik dengan iklan akan memperhatikan informasi yang diberikan. Sehingga 

daya tarik iklan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan.  

Daya tarik iklan adalah kemampuan iklan untuk menarik audience. Daya 

tarik iklan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Suyanto (2005) 

mengatakan bahwa daya tarik iklan merupakan sarana penunjang dalam 
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program promosi, maka dari itu daya tarik iklan sangat dibutuhkan agar pesan 

yang disampaikan mempunyai dampak yang diinginkan pengiklan. Lagu yang 

digunakan dalam iklan atau gambar dalam iklan merupakan salah satu hal yang 

mampu membuat orang mau memperhatikan iklan. Keunikan atau kreativitas 

iklan merupakan daya tarik iklan itu sendiri.   

Daya tarik iklan menurut Riyanto (2008) adalah pesan-pesan yang akan 

disampaikan dapat disajikan dalam gaya penyampaian yang berbeda-beda yaitu 

dengan menampilkan: cuplikan kehidupan individu atau kelompok, gaya hidup 

individu, fantasi tentang produk, suasana hati (mood) atau seputar citra produk 

, musik untuk lebih menghidupkan pesan, simbol kehidupan untuk menciptakan 

karakter yang mempersonifikan produk, memamerkan keahlian dan 

pengalaman perusahaan dalam menghasilkan produk, bukti-bukti ilmiah 

keunggulan produk, bukti kesaksian orang-orang terkenal. Sehingga ketika 

sebuah iklan memiliki daya tarik juga dapat menumbuhkan citra merek.  

Menyadari fenomena persaingan semacam ini, menuntut pihak perusahaan 

untuk terus berubah serta mampu membangun citra yang baik. Citra yang baik 

didasari pada kesan psikologis dan gambaran dari berbagai kegiatan suatu 

perusahaan di mata khalayak publiknya yang berdasarkan pengetahuan, 

tanggapan serta pengalaman-pengalaman yang telah diterimanya. Tanpa citra 

merek yang kuat dan positif, sangatlah sulit bagi perusahaan untuk menarik 

pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. Oleh karena itu 

perusahaan dituntut untuk mencari solusi atau menyusun strategi agar 

perusahaan atau produk dari perusahaan tersebut agar mampu menarik 
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perhatian pasar dan menciptakan kesan produk yang baik dan melekat pada 

benak konsumen.   

Produsen akan dapat mengetahui lebih cepat produk, jika sudah mengetahui 

merek. Tanpa citra merek yang kuat dan positif, sangatlah sulit bagi perusahaan 

untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. Oleh 

karena itu perusahaan dituntut untuk mencari solusi atau menyusun strategi agar 

perusahaan atau produk dari perusahaan tersebut agar mampu menarik 

perhatian pasar dan menciptakan kesan produk yang baik dan melekat pada 

benak konsumen. Selain memperkuat citra perlu bagi perusahaan menanamkan 

kesadaran pada konsumen, sebuah usaha untuk membuat konsumen familiar 

melalui iklan penjualan dan komunikasi pemasaran lainnya akan suatu merek, 

memberikan informasi manfaatnya serta menunjukkan perbedaan dari merek 

pesaingnya menginformasikan bahwa merek yang akan ditawarkan akan lebih 

baik ditinjau dari fungsi 

Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli 

atau tidak terhadap suatu produk (Kotler, 2002). Dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian produk atau jasa 

biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang 

sudah dikenal oleh masyarakat. Assel (2001) mendefinisikan pengambilan 

keputusan konsumen adalah proses merasa dan mengevaluasi informasi merek, 

mempertimbangkan bagaimana alternatif merek memenuhi kebutuhan 

konsumen dan memutuskan pada suatu merek.  
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Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mengambil judul 

“Pengaruh Daya Tarik Iklan Dan Citra Merek Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Sabun Lifebuoy Studi Kasus Pada Masyarakat Desa 

Blanceran”. 

B. Penegasan Judul 

1. Daya tarik iklan adalah penyampaian pesan mengenai produk dengan 

menggunakan beberapa pendekatan untuk dapat menarik konsumen. 

2. Citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan ketika 

mendengar atau melihat nama suatu merek. 

3. Keputusan pembelian merupakan proses dalam pembelian yang nyata, 

apakah membeli atau tidak. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang terdapat dalam identifikasi masalah 

tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:  

1. Bagaimana pengaruh daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian sabun  

Lifebuoy?  

2. Bagaimana pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian sabun 

Lifebuoy ?  

3. Bagaimana pengaruh daya tarik iklan dan citra merek terhadap keputusan 

pembelian sabun Lifebuoy ?  
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D. Tujuan Penelitian  

Berkaitan dengan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian 

sabun Lifebuoy.  

2. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 

sabun Lifebuoy.   

3. Untuk mengetahui pengaruh daya tarik iklan dan citra merek terhadap 

keputusan pembelian sabun Lifebuoy.  

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:  

1. Bagi Penulis  

Sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan sehingga penulis dapat menambah ilmu pengetahuan secara 

praktis mengenai daya tarik iklan dan citra merek terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbagan pemikiran 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

upaya meningkatkan daya tarik iklan dan citra merek. 
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3. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu Manajemen 

Pemasaran serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai 

tema yang sama. 

F. Sistematis Penelitian  

Penyususnan peneliti ini terdiri dari lima bab masing-masing bab dibagi 

menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi : 

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan judul, hipotesis, 

sistematika penelitian. 

Bab II. Tinjauan pustaka meliputi pengertian pemasaran, pengertian jasa, 

karakteristik jasa, kualitas pelayanan, harga, lokasi, kepuasan pelanggan. 

Bab III. Metodelogi penelitian. Pada bab ini berisi tentang meyode penelitian , 

teknik analisis data serta gambaran umun objek penelitian.  

Bab IV. Hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan dianalisis pengaruruh 

kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan bengkel 

mobil X di Klaten 

Bab V. Simpulan dan saran. Menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian 

dan memberikan beberapa saran untuk dapat dijadikan masukan bagi yang 

bersangkutan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh daya tarik 

iklan dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk sabun Lifebuoy 

pada masyarakat Desa Blanceran dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagai besar responden 

penelitian ini, jenis kelamin yang dominan dalam pengisian kuesioner 

adalah perempuan sebanyak  28 orang atau 56 % , penelitian ini berusia 

> 40 tahun  sebanyak 19 orang atau 38%.  

b. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda Y = 9,575 + (-0,032) X1 + 0,678 X2, menunjukan 

bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar 9,575 berarti tanpa ada  

X1 (daya tarik iklan), X2 (citra merek), X3 akan terjadi penurunan 

keputusan pembelian sebesar 9,575satuan keputusan. 

c. Dari hasil pengujian uji t diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian produk 

sabun Lifebuoy pada masyarakat Desa Blanceran, karena t hitung  daya 

tarik iklan = -0,313 ( lebih kecil t tabel =1,677). Dari hasil pengujian uji 

t diketahui bahwa terdapat pengarauh signifikan antara citra merek 

terhadap keputusan pembelian produk sabun Lifebuoy pada masyarakat 
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Desa Blanceran, karena t hitung citra merek = 3,135 ( lebih besar t tabel 

= 1,677) 

d. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh positif 

antara daya tarik iklan dan citra merek terhadap keputusan pembelian 

produk sabun Lifebuoy pada masyarakat Desa Blanceran komprehensif, 

karena F hitung = 8,906 > F tabel = 3,20. 

e. Koefisien determinan (adjusted R Square) sebesar 0,244 atau 24,4%. 

Koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui sebarapa besar 

presentase pengaruh variabel bebas Daya Tarik Iklan (X1), Citra Merek 

(X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y), dan besarnya pengaruh 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah 24,4%. Sedangkan sisanya yaitu 75,6% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang belum diteliti. 

 

B. Saran  

Saran peneliti dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan (produsen) penghasil produk sabun Lifebuoy harus semakin 

meningkatkan  daya tarik iklan meliputi format iklan, informasi iklan, 

isi iklan dan bintang iklan agar lebih menarik, sehingga konsumen 

semakin tertarik untuk membeli produk sabun Lifebuoy. 

b. Perusahaan (produsen) sabu Lifebuoy perlu meningkatkan citra merek 

sabun Lifebuoy dengan menayangkan isi iklan yang menjelaskan 

komposisi dan kandungan dari sabun Lifebuoy, sehingga sabun 
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Lifebuay akan mendapat respon dari konsumen untuk membeli produk 

sabun tersebut dan aman, layak untuk digunakan oleh konsumen. 
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