
ii 
 

ANALISIS PENGARUH IKLAN, KEPERCAYAAN, DAN CITRA MEREK 

SMARTPHONE TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN  

(STUDI PADA KONSUMEN SMARTPHONE DI KOTA KLATEN) 

  

SKRIPSI 

 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan Manajemen 

  

Peminatan : 

Manajemen Pemasaran  

 

 

 Diajukan Oleh : 

KHARISMA PUJA MAULANA  

NIM : 1521103678 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 

JULI 2019 

 



iii 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

ANALISIS PENGARUH IKLAN, KEPERCAYAAN, DAN 

CITRA MERK SMARTPHONE TERHADAP MINAT BELI 

KONSUMEN 

(Studi pada Konsumen smartphone di kota Klaten) 

 

Diajukan Oleh 

KHARISMA PUJA MAULANA 

NIM 1521103665 

 

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan 

Dewan Penguji Skripsi Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten 

Pada tanggal .............................. 

Mengetahui : 

. 

 

 

 

Pembimbing Utama 

 

 

 

Dr. Sutrisno Badri, M.Sc 

NIK. 690 208 290 

Pembimbing Pendamping 

 

 

 

Jarot Prasetyo, SE,M.Si 

NIK. 690 301 251 

Ketua Jurusan Manajemen 

 

 

 

 

Abdul Haris, SE,. M.M., M.Pd 

NIK. 690 098 194 



iv 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

ANALISIS PENGARUH IKLAN, KEPERCAYAAN, DAN 

CITRA MERK SMARTPHONE TERHADAP MINAT BELI 

KONSUMEN 

(Studi pada Konsumen smartphone di kota Klaten) 

 

Diajukan Oleh 

KHARISMA PUJA MAULANA  

NIM 1521103678 

 

Telah dipertahankan dan disetujui oleh Dewan Penguji Skripsi 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten 

dan diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen 

 

 

 

  

Ketua 

 

 

 

Abdul Haris, SE,. M.M., M.Pd 

NIK. 690 098 194 

Sekretaris 

 

 

 

H. Arif Julianto SN. S.E.,M.Si. 

NIK. 690 301 250 

Pembimbing Utama 

 

 

 

Dr. Sutrisno Badri, M.Sc 

NIK. 690 280 290 

Pembimbing Pendamping 

 

 

 

Jarot Prasetyo, SE.,M.Si 

NIK. 690 301 251 

Disahkan Oleh: 

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

 

Dr. Sutrisno Badri, M.Sc 

NIK. 690 208 290 



v 
 

  



vi 
 

HALAMAN MOTTO 

“Aku dapat meraih apa yang ku capai hari ini, itu semua karena teman – 

temanku, pasti akan sulit jika aku sendirian” 

 “Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 

adalah untuk dirinya sendiri” (QS Al-Ankabut : 6) 

“Kekayaan abadi adalah ilmu yang bermanfaat” 

“Aku terlalu terobsesi untuk mendapatkan kesempurnaan hingga melupakan 

sesuatu yang penting dan tidak ada gunanya bermain-main lagi karena tujuan 

sudah didepan” 

"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 

merubah dunia" (Nelson Mandela) 

“Menuntut ilmu tidak memandang usia, golongan atau kekayaan, karena 

setiap orang berhak memperoleh pendidikan” 

“Dalam hidup bukanlah tentang kemarin dan sebelumnya, tetapi berjuanglah 

tentang besok dan selanjutnya” 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

PERSEMBAHAN 

 

 Allah SWT, Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas karunia 

serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini terselesaikan. 

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad 

SAW. 

 Bapak dan Ibu , Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang 

setinggi-tingginya saya persembahkan karya kecil ini kepada ibuku tercinta  

Sri Guntari dan bapakku tercinta Jaka Winarna yang telah mendoakan , 

memberikan kasih sayang, segala dukungannya, dan cinta kasih yang tiada 

terhingga. 

 Orang – orang spesial . Keberhasilan ini tak lepas juga dari orang yang 

selalu ada dan dekat selama ini yaitu Dian Wisma Ayuningtyas terimakasih 

banyak telah menemani dan mengisi hari-hari ku yang membuat semangat 

dan terus berusaha untuk ini semua dan terima kasih juga untuk yang lainnya 

 Sahabat dan Teman – temanku, Untuk teman-teman seperjuangan tangga 

crew yang berjuang menakhlukkan kelas manajemen di Unwidha Klaten 

saya ucapkan banyak terimakasih, berkat dukungan semangat sahabatku 

semua alhamdulillah karya kecil saya ini dapat terselesaikan. 

 Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi, terima kasih banyak untuk 

semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah anda 

berikan kepada saya. 

 Almamater, Universitas Widya Dharma Klaten 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 

penyusunan skripsi ini dengan judul“Analisis Pengaruh Iklan, Kepercayaan, Dan 

Citra Merek Smartphone Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi pada Konsumen 

smartphone di kota Klaten)”. Skripsi ini diajukan Guna Melengkapi Syarat 

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Manajemen  Fakultas 

Ekonomi, Universitas Widya Dharma, Klaten. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan 

ucapan terimakasih kepada semua pihak yang turut berperan, baik peran sebagai 

pembimbing, sebagai dosen pengajar/pendidik dan sebagai narasumber (informan) 

dalam bentuk berupa pembelajaran, sumber informasi, bantuan, kerjasama, 

dorongan, semangat, dan doa-doa dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh sebab 

itu dengan kerendahan hati penulis memberikan penghargaan dan mengucapkan 

banyak terima kasih kepada : 

1. Allah Swt. yang senantiasa selalu memberikan nikmat dan hidayah-Nya. 

2. Orang tua tercinta dan kakak tersayang yang telah mendoakan dan 

memberikan motivasi serta cinta dan kasih sayangnya 

3. Bapak Prof. DR. H. Triyono, M.Pd, selaku Rektor Universitas Widya 

Dharma Klaten. 



ix 
 

4. Bapak Dr. Sutrisno Badri, SE, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten. 

5. Bapak Abdul Haris, SE, MM., M.Pd, selaku ketua jurusan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten 

6. Bapak Dr. Sutrisno Badri, SE, M.Sc, dan Bapak Jarot Prasetyo, SE, M.Si, 

selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran, dan 

memberikan pengarahan yang sangat berarti bagi penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini.  

7. Bapak dan ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat 

bermanfaat melalui pengajaran, pemahaman materi dan diskusi selama 

masa studi penulis. 

8. Untuk segenap responden konsumen Smartphone di kota klaten yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu namanya telah banyak membantu 

untuk mengumpulkan data, kerjasamanya dan memberikan semangat 

kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai. 

9. Serta untuk keluarga Ekonomi Manajemen angkatan 2015 terimakasih 

yang selalu memberikan semangat dan dukungan. 

10. Untuk sahabat terimakasih atas pengalaman, kenangan dan kebersamaan 

yang telah kita lalui bersama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh 

sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 



x 
 

Akhirnya penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat khususnya 

bagi penulis serta pembaca pada umunya. 

 

Klaten,  April 2019  

Penulis    

 

Kharisma Puja Maulana 

NIM. 1521103678  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

DAFTAR ISI  

 

HALAMAN JUDUL  ....................................................................................... i  

HALAMAN PERSETUJUAN  ........................................................................ ii 

HALAMAN PENGESAHAN  ......................................................................... iii 

HALAMAN PERNYATAAN  ........................................................................ iv 

MOTTO ........................................................................................................... v 

PERSEMBAHAAN  ........................................................................................ vi 

DAFTAR ISI  ................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL  ........................................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR  ...................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN  ................................................................................... xv 

ABSTRAK  ...................................................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN  ............................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah  ...................................................................... 1 

B. Alasan Memilih Judul  ......................................................................... 8 

1. Alasan subyektif  ...................................................................... 8 

2. Alasan obyektif  ....................................................................... 8 

C. Penegasan  Judul  ................................................................................. 9 

D. Pembatasan Masalah ............................................................................ 10 

E. Perumusan Masalah  ............................................................................ 11 

F. Tujuan Penelitian  ................................................................................ 11 

G. Manfaat Penelitian  .............................................................................. 12 

H. Sistematika Penelitian  ......................................................................... 14 



xii 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 15 

A. Landasan Teori ..................................................................................... 15 

1. Pengertian Pemasaran  ............................................................. 15 

2. Pengertian Iklan  ...................................................................... 16 

3. Tujuan Periklanan  ................................................................... 19 

4. Pengertian Kepercayaan Merek  .............................................. 20 

5. Pengertian Citra Merek  ........................................................... 22 

6. Pengertian Minat Beli  ............................................................. 24 

B. Penelitian Terdahulu  ........................................................................... 28 

C. Kerangka Berfikir ................................................................................ 29 

D. Hipotesis  .............................................................................................. 29 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ........................................................ 31 

A. Lokasi dan Obyek Penelitian  .............................................................. 31 

B. Teknik Pengumpulan Data  .................................................................. 31 

C. Jenis Data  ............................................................................................ 31 

D. Teknik Pengumpulan Data  .................................................................. 34 

E. Uji Instrumen  ...................................................................................... 36 

1) Uji Validitas  ............................................................................ 36 

2) Uji Reliabilitas  ........................................................................ 38 

3) Teknik Analisis Data  ............................................................... 39 

F. Gambaran Umum Objek Penelitian  .................................................... 44 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN  ..................................................... 47 

A. Deskripsi Hasil Penelitian  ................................................................... 47 

B. Proses Pengumpulan Data  ................................................................... 49 

C. Uji Instrumen  ...................................................................................... 50 

1. Uji Validitas  ............................................................................ 50 

2. Uji Reliabilitas ......................................................................... 53 

D. Analisis Regresi Liner Berganda ......................................................... 54 

E. Uji Ketetapan Model ............................................................................ 57 



xiii 
 

1. Uji Parsial ( Uji t)  .................................................................... 57 

2. Uji Simultan ( Uji f)  ................................................................ 59 

3. Koefisien Determinasi ( Uji r) ................................................. 60 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  .......................................................... 62 

A. Simpulan  ............................................................................................. 62 

B. Saran ..................................................................................................... 63 

Daftar Pustaka .................................................................................................. 65 

Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu............................................................. 28 

Tabel 3.1 Skor Alternatif Jawaban Angket Kepuasan Pembelian ................... 35 

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ........................................... 48 

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia........................................................... 48 

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan ................................................ 49 

Tabel 4.4 Hasil Pengumpulan Data .................................................................. 50 

Tabel 4.5 Uji Validitas Iklan ............................................................................ 50 

Tabel 4.6 Uji Validitas Kepercayaan ............................................................... 51 

Tabel 4.7 Uji Validitas Citra ............................................................................ 52 

Tabel 4.8 Uji Validitas Minat Beli Konsumen................................................. 53 

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas  ....................................................................... 54 

Tabel 4.10  Analisis Regresi Linier Berganda ................................................. 55 

Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi ............................................................. 61 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..................................................................... 29 

Gambar 4.1 Hasil Anailisis Uji t Iklan ............................................................. 57 

Gambar 4.2 Hasil Analisis Uji t Kepercayaan ................................................. 58 

Gambar 4.3 Hasil Analisis Uji t Citra .............................................................. 59 

Gambar 4.4 Hasil Analisis Uji f ....................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1       : Kuisioner 

Lampiran 2       : Tabulasi Data Penelitian Iklan 

Lampiran 3       : Tabulasi Data Penelitian Kepercayaan 

Lampiran 4       : Tabulasi Data Penelitian Citra Merek 

Lampiran 5       : Tabulasi Data Penelitian Minat Beli Konsumen 

Lampiran 6       : Data Responden 

Lampiran 7       : Validitas Dan Reliabilitas Iklan 

Lampiran 8       : Validitas Dan Reliabilitas Kepercayaan 

Lampiran 9       : Validitas Dan Reliabilitas Citra Merek 

Lampiran 10     : Validitas Dan Reliabilitas Minat Beli Konsumen 

Lampiran 11     : Uji Instrumen 

a) Uji Regresi Liner Berganda 

b) Uji t (Parsial) 

c) Uji f (Simultan) 

d) Koefisien Determinasi (Uji r) 

Lampiran 12     : Tabel Bantu 

 

 

 

 



xvii 
 

ABSTRAK 

 

Kharisma Puja Maulana, 1521103678, 2019. “Analisis Pengaruh Iklan, 

Kepercayaan, Dan Citra Merek Smartphone Terhadap Minat Beli 

Konsumen (Studi pada Konsumen smartphone di kota Klaten)” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Iklan, 

Kepercayaan, Dan Citra Merek Smartphone Terhadap Minat Beli Konsumen Pada 

pengunjung atau konsumen di Kota Klaten. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah konsumen smartphone di kota klaten. Pemilihan sempel 

menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh 60 responden yang memenuhi 

kriteria sampel ini. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Uji Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

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

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada pengaruh antara Iklan,Kepercayaan  

dan Citra merek terhadap Minat Beli Konsumen yaitu Minat Beli Konsumen dipengaruhi 

oleh Iklan, Kepercayaan dan Citra Merek sebesar 61,6% sedangkan 38,4% ditentukan 

oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini seperti branding, lokasi tempat 

dan lain lain. 

 

Kata Kunci: Harga, Fasilitas, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era sekarang kita sedang menghadapi suatu era baru yang ditandai oleh 

adanya kecenderungan globalisasi dunia, perkembangan teknologi dan reformasi 

ekonomi dilakukan negara-negara di dunia untuk menghadapi persaingan global. 

Globalisasi sendiri mengandung pengertian bahwa setiap negara bahkan setiap 

bisnis dan perusahaan menghadapi persaingan global baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Globalisasi telah memaksa perubahan yang signifikan 

dalam pola produksi perusahaan-perusahaan multinasional. Seiring dengan adanya 

perubahan tersebut terjalin kerjasama multilateral dan regional makin banyak 

dikembangkan guna mengantisipasi perkembangan dan persaingan yang terjadi 

sekarang dan yang akan datang.  

Perkembang media tenologi komunikasi di indonesia saat ini semakin 

canggih dalam kehidupan masyarakat dan tidak dapat dihindarkan. Seperti 

bertambah banyaknya masyarakat yang menggunakan media komunikasi berupa 

Smartphone. Smartphone pada awalnya merupakan barang yang langka dan 

dianggap mewah, serta hanya orang kalangan ekonomi atas yang dapat 

memilikinya. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, 

kini smartphone menjadi alat komunikasi yang penting dan digemari oleh 

berbagai kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja maupun orang tua, serta 
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kalangan pekerja dari pekerja buruh hingga pemimpin. Selain dijadikan sebagai 

alat komunikasi Smartphone juga sudah menjadi trend gaya hidup di masyarakat 

pada saat ini.  

Komunikasi memang diperlukan untuk menjalin suatu interaksi dalam 

masyarkat. Syarat terjadinya interaksi adalah adanya kontak sosial dan 

komunikasi. Kontak tidak hanyak terjadi secara berhadapan langsung, kontak 

dapat terjadi melalui perantara, perantara tersebut bisa melalui peralatan. Oleh 

karena itu, orang dapat mengadakan hubungan komunikasi dengan orang lain 

tanpa bertemu, misalkan dengan berbicara dengan orang lain (Soerjono, 1982). 

Untuk berbicara dengan orang lain diperlukan suatu komunikasi. Komunikasi 

merupakan suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui sistem 

lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku (Rochajat, 2011). Komunikasi 

dapat berlangsung dari mana saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Misalkan dengan menggunakan media komunikasi berupa SmartPhone yang 

sekarang ini sedang trend di masyarakat.  

Fungsi SmartPhone pada saat ini sudah mulai bergeser. Dahulu SmartPhone  

hanya digunakan untuk menelpon ataupun dengan menggunakan pesan singkat 

untuk menyampaikan suatu pesan. Sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

dibidang teknologi yang semakin modern, kini SmartPhone telah berkembang 

bukan hanya sebagai alat untuk berkomunikasi. Adanya berbagai fitur yang 

tersedia dalam SmartPhone,seperti adanya kamera, musik player, internet, 3G/4G 

dan fasilitas-fasilitas lainnya, masyarakat dapat menggunakannya bukan sekedar 

untuk berkomunikasi.  



3 
 

Seiring dengan terus berkembangnya teknologi komunikasi dalam produksi 

SmartPhone, kini berbagai jenis merek SmartPhone dapat ditemui dengan harga 

yang semakin terjangkau. Banyak masyarakat untuk membeli dan memilih 

SmartPhone yang akan digunakan. Sebagian orang beranggapan bahwa 

menggunakan SmartPhone terbaru dan tercanggih akan Menambah Kepercayaan 

diri.  

Penggunaan smartphone di masyarakat saat ini sangat luas dimana hampir di 

setiap tempat, penggunaan alat komunikasi seperti smartphone telah menjadi 

salah satu kebutuhan karena smartphone dapat mendukung komunikasi antar 

masyarakat, seperti yang diketahui dimana komunikasi selalu dilakukan dalam 

kehidupan sehari - hari. Dengan menggunakan smartphone pengguna dapat 

memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan mudah. Dan sekarang ini 

smartphone didukung oleh aplikasi seperti Instant Messaging (IM) yang dapat 

digunakan untuk mempermudah pengguna smartphone dalam berkomunikasi. 

Banyaknya produk-produk SmartPhone yang menawarkan berbagau fasilitas 

– fasilitas lengkap dan menarik, menjadikan masyarakat tertarik untuk membeli 

dan selalu mengikuti arah perkembangan media teknologi komunikasi yang 

canggih. Semakin majunya produsen dalam menciptakan SmartPhone, sehingga 

memunculkan produk HandPhone  yang sekarang ini banyak diminati oleh 

banyak orang.  

Seperti menurut penelitian Gartner seperti yang ditulis oleh Kumar dan Kaur 

(2012), IM mendukung permintaan pasar dan pengguna untuk kedepannya. Selain 

itu menurut Gartner, Location Based Services seperti Foursquare akan menjadi 
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salah satu dari teknologi yang paling berkembang kedepannya. Pada Foursquare 

setiap pengguna dapat melakukan check-in pada setiap tempat yang dikunjungi. 

Tetapi Foursquare belum menyediakan fitur chatting untuk berkomunikasi secara 

langsung dengan sesama pengguna. Melihat kurangnya fitur yang disediakan oleh 

aplikasi Foursquare dan perkembangan aplikasi berbasis lokasi yang sangat pesat, 

maka dirancang sebuah aplikasi yang menyediakan fitur dimana pengguna dapat 

mengetahui informasi lokasi secara real time, chatting, dan berbagi foto dan video 

dengan pengguna lain dimana dan kapan saja yaitu aplikasi “Find Me”.  

Aplikasi “Find Me” akan dikembangkan pada sistem operasi Android. Hal ini 

dikarenakan saat ini smartphone berbasis Android masih mendominasi pasar 

dibandingkan dengan sistem operasi smartphone lainnya. Berdasarkan penelitian 

dari Nielsen, suatu perusahaan yang bergerak di Bidang Informasi Global 

menyatakan bahwa sistem operasi smartphone Android memiliki persentase 

jumlah market share tertinggi yaitu sebesar 51% dibandingan dengan sistem 

operasi lain yang sedang berkembang seperti iOS 34%, Blackberry 9%, Windows 

3%, Windows 7 1.3%, Symbian 0.9%, dan WebOS 0.6%. 

Kekuatan pasar saat ini berada di tangan konsumen, dimana konsumen yang 

memegang peranan penting dalam menentukan pilihan dan memutuskan 

pembelian produk yang dibutuhkannya. Dalam hal ini perusahaan harus mampu 

menimbulkan minat beli konsumen tersebut demi mencapai tujuan dari 

perusahaan. Konsumen memiliki minat untuk membeli suatu produk di dasari 

oleh beberapa faktor-faktor yaitu faktor promosi yang dilakukan oleh perusahaan 
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dan citra merek perusahaan sehingga konsumen berminat untuk membeli produk 

yang ditawarkan perusahaan tersebut.  

Promosi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk memperkenalkan 

suatu produk kepada konsumen atau kepada calon konsumen agar tertarik untuk 

melakukan pembelian produk tersebut sehingga tujuan dari perusahaan dapat 

tercapai. Dalam hal ini periklanan merupakan cara perusahaan untuk 

memperkenalkan produk secara tidak langsung atau mengunakan perantara berupa 

media kepada konsumen dengan menekankan keunggulan yang dimiliki oleh 

produk. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, periklanan 

menjadi suatu strategi yang sangat tepat dilakukan perusahaan karena periklanan 

dapat dilakukan dengan mudah dan dengan biaya yang murah.  

Periklanan yang dilakukan memiliki tujuan untuk menginformasikan, 

membujuk, dan mengingatkan konsumen akan suatu produk (Kotler dan 

Amstrong 2008). Iklan menjadi aspek yang sangat penting dalam 

memperkenalkan dan menginformasikan keunggulan apa saja yang dimiliki oleh 

suatu produk kepada konsumen. Kotler & Amstrong (2001) mengemukakan 

bahwasanya daya tarik iklan (attention) harus mempunyai tiga sifat. Pertama iklan 

harus bermakna (meaningful), menunjukkan manfaat-manfaat yang membuat 

produk lebih diinginkan atau lebih menarik bagi konsumen. Kedua, pesan iklan 

harus dapat dipercaya (believable), konsumen percaya bahwa produk tersebut 

akan memberikan manfaat seperti yang dijanjikan dalam pesan iklan. Ketiga 

distinctive, bahwa pesan iklan lebih baik dibanding iklan merek pesaing. 
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Iklan merupakan alat penyampaian merek yang baik karena iklan adalah salah 

satu dari empat jenis promosi yang digunakan pemasar untuk mengarahkan 

komunikasi yang meyakinkan konsumen akan merek dan membuat brand image 

positif dimata konsumen.  

Kepercayaan merk terbangun karena adanya harapan bahwa pihak lain akan 

bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ketika seseorang 

telah mempercayai pihak lain maka mereka yakin bahwa harapan akan terpenuhi 

dan tak akan ada lagi kekecewaan (Ryan, 2002). Sedangkan Lau dan Lee (1999) 

menyatakan bahwa kepercayaan terhadap merek adalah kemauan konsumen 

mempercayai merek dengan segala resikonya karena adanya harapan yang 

dijanjikan oleh merek dalam memberikan hasil yang positif bagi konsumen. 

Akhirnya, yang tidak boleh dilupakan perusahaan adalah kenyataan bahwa 

kepercayaan bersumber dari bersumber dari harapan konsumen akan terpenuhinya 

janji merek. Ketika harapan mereka tidak terpenuhi maka kepercayaan akan 

berkurang bahkan hilang. Ketika kepercayaan konsumen hilang maka akan sulit 

bagi perusahaan untuk menumbuhkan kembali. 

Citra merek (brand image) dari perusahaan merupakan salah satu hal penting 

dalam memasarkan dan membuat strategi dalam memasarkan produk serta 

memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi minat beli konsumen. Citra 

merek yang kuat memungkinkan preferensi dan loyalitas dari konsumen terhadap 

perusahaan semakin kuat. Semakin besar preferensi dan loyalitas konsumen 

terhadap suatu merek produk, maka kesempatan perusahaan untuk 

mempertahankan dan mengembangkan pasar semakin besar. Di tengah persaingan 
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yang semakin ketat, merek bisa menjadi senjata andalan untuk menarik perhatian 

dan mengikat loyalitas pelanggan.  

Keller (Shimp, 2003) menyatakan bahwa menurut perspektif konsumen, 

sebuah merek yang memiliki ekuitas sebesar pengenalan konsumen atas merek 

tersebut dan menyimpannya dalam memori mereka beserta assosiasi merek yang 

mendukung, kuat, dan unik Ekuitas merek dalam perspektif konsumen terdiri atas 

dua bentuk pengetahuan tentang merek, yaitu kesadaran merek (brand awareness), 

dan citra merek (brand image). Melalui media promosi periklanan dan penanaman 

ekuitas merek yang baik kepada konsumen maka akan menimbulkan minat beli 

konsumen dalam melakukan pembelian produk atau jasa.  

Minat beli merupakan perilaku konsumen yang menunjukkan sejauh mana 

komitmennya untuk melakukan pembelian. Hasan (2014) mendefinisikan minat 

beli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan keputusan pembelian yang diukur 

dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Minat beli 

berbeda dengan niat beli, niat beli adalah suatu tindak lanjut dari minat beli 

konsumen dimana keyakinan untuk memutuskan akan membeli sudah dalam 

persentase yang besar. Jadi, dapat dikatakan bahwa niat beli adalah tingkatan 

akhir dalam minat beli berupa keyakinan sebelum keputusan pembelian diambil. 

Minat beli konsumen akan timbul bila konsumen sudah merasa tertarik atau sudah 

merasa yakin dengan citra positif pada merek tersebut. Dalam penelitian Sinatrya 

(2015), menjelaskan bahwa iklan dan brand image secara simultan atau bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. 
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Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS PENGARUH 

IKLAN, KEPERCAYAAN, DAN CITRA MEREK SMARTPHONE 

TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN” (Studi pada Konsumen smartphone 

di kota Klaten) 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan judul tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan subyektif 

a. Belum ada penelitian tentang Analisis Pengaruh Iklan, 

Kepercayaan, dan Citra Merek SmartPhone Terhadap Minat Beli 

Konsumen. 

b. Untuk mengetahui persepsi konsumen mengenai Pengaruh Iklan, 

Kepercayaan, dan Citra Merek SmartPhone Terhadap Minat Beli 

Konsumen. 

2. Alasan obyektif 

a. Ingin menganalisis : Apakah Pengaruh Iklan, Kepercayaan, dan 

Citra Merek SmartPhone Terhadap Minat Beli Konsumen. 

b. Ingin menganalisis : Seberapa besar Pengaruh Iklan, Kepercayaan, 

dan Citra Merek SmartPhone Terhadap Minat Beli Konsumen. 

 

C. Penegasan Judul 
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Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka perlu 

diberi penegasan judul sebagai berikut : 

1. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang 

dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. (Kotler & 

Amstrong, 2008). 

2. Iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi 

gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar 

(Kotler dan Keller, 2007), sedangkan menurut Tjiptono (2001) iklan 

dapat dimanfaatkan secara efektif untuk membangun citra jangka 

panjang produk maupun perusahaan dan juga dapat memicu 

pembelian segera. 

3. Kepercayaan Merek. Kepercayaan terbangun karena adanya harapan 

bahwa pihak lain akan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Ketika seseorang telah mempercayai pihak lain 

maka mereka yakin bahwa harapan akan terpenuhi dan tak akan ada 

lagi kekecewaan (Ryan, 2002). Sedangkan Lau dan Lee (1999) 

menyatakan bahwa kepercayaan terhadap merek adalah kemauan 

konsumen mempercayai merek dengan segala resikonya karena 

adanya harapan yang dijanjikan oleh merek dalam memberikan hasil 

yang positif bagi konsumen. 

4. Citra merek merupakan interprestasi akumulasi berbagai informasi 

yang diterima konsumen (Simamora & Lim, 2002). Menurut Kotler 



10 
 

(2005) yang menginterpretasi adalah konsumen dan yang 

diinterpretasikan madalah informasi. Informasi citra dapat dilihat dari 

logo atau simbol yang digunakan oleh perusahaan untuk mewakili 

produknya, 

5. Minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen dimana 

konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih 

produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan 

mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. (Kotler dan 

Keller) (2003). 

 

D. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan penelitian tidak terlalu luas dan penelitian tetap fokus 

untuk dilakukan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini difokuskan pada variabel Pengaruh Iklan, Kepercayaan, 

dan Citra Merek SmartPhone Terhadap Minat Beli Konsumen. 

2. Penelitian ini dilakukan di Konter klaten kota kecamatan klaten utara 

kabupaten klaten 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 
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1. Apakah Pengaruh Iklan, Kepercayaan dan Citra Merek SmartPhone 

secara persial berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen ? 

2. Apakah Pengaruh Iklan, Kepercayaan, dan Citra Merek SmartPhone 

secara simultan berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen ? 

3. Bagaimana Karakteristik Konsumen di klaten terhadap pengguna 

SmartPhone ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini agar dapat memecahkan 

permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu : 

1. Untuk menguji, dan menganalisa Iklan, Kepercayaan, dan Citra Merek 

Terhadap Minat Beli Konsumen Pada SmartPhone Di kabupaten 

klaten. 

2. Untuk menguji, dan menganalisa Iklan, Kepercayaan, dan Citra Merek 

Terhadap Minat Beli Konsumen Pada SmartPhone Di kabupaten 

klaten secara parsial. 

3. Untuk menguji, dan menganalisa Iklan, Kepercayaan, dan Citra Merek 

Terhadap Minat Beli Konsumen Pada SmartPhone Di kabupaten 

klaten Secara Simultan. 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

beberapa pihak, diantaranya adalah : 
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1. Pihak Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi 

dan masukan bagi pihak perusahaan untuk mengetahui faktor yang 

menjadi pertimbangan konsumen atas keputusan pembelian produk 

dari perusahaan, serta penentuan kebijakan yang berkaitan dengan 

usaha untuk mningkatkan citra merek terhadap keputusan pembelian 

konsumen sebagai suatu aset yang berharga bagi perusahaan. 

Sehingga pihak perusahaan dapat senantiasa menyusun strategi 

dalam rangka memenuhi harapan konsumen. 

2. Pihak Universitas Widya Dharma Klaten 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian lebih lanjut dan 

menambah referensi kepustakaan Universitas Widya Dharma Klaten 

khususnya dalam bidang manajemen pemasaran. 

3. Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi untuk memperluas ilmu pengetahuan, serta dapat 

digunakan sebagai acuan dan referensi bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian di bidang pemasaran untuk penelitian 

selanjutnya. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi kesempatan bagi peneliti dalam 

menerapkan teori-teori yang di dapat selama kuliah, serta dapat 
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mempelajari pengetahuan yang lebih luas mengenai bauran 

pemasaran. 
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H. Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan pebelitian, manfaat penelitian, 

hipotesis dan sistematika skripsi. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang Analisis Pengaruh Iklan, 

Kepercayaan Merek SmartPhone, dan Citra Merek 

SmartPhone Terhadap Minat Beli Konsumen. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan 

penjelasan tentang objek penelitian. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas metode analisis data serta 

pembahasannya. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bisa 

digunakan pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengambil kebijakan di masa yang akan datang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh Iklan, 

Kepercayaan, dan Citra Merek terhadap Minat Beli Konsumen di Kota 

Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 20-30 tahun. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu  Y = 1.918 + 0,661 X1 + 0,009 

X2 + 0,114 X3 

3. menunjukkan bahwa konstanta 1.918, berarti tanpa ada variabel X1 

(Iklan), X2 (Kepercayaan) dan X3 (Citra) Minat Beli Konsumen 

mempunyai nilai sebesar 1.918 satuan kinerja. 

4. Variabel yang terdiri dari Iklan, Kepercayaan dan Citra berpengaruh 

secara signifikan pada variabel Minat Beli Konsumen. Iklan  

berpengaruh sebesar = 0,661 satuan, Kepercayaan sebesar = 0,009 

satuan dan Citra berpengaruh sebesar = 0,114 dengan asumsi variabel 

bebas sama dengan nol, sehingga jika dinaikkan 1 satuan maka Minat 

Beli Konsumen akan meningkat sebesar 0,661 satuan untuk Iklan, 

0,009 satuan Kepercayaan dan 0,114 satuan untuk Citra. 

62 
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Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,616 atau 38,4% 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengethui seberapa besar 

presentase pengaruh variabel bebas Iklan (X1), Kepercayaan  (X2) dan 

Citra Merek (X3) terhadap Minat Beli Konsumen (Y), dan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah 61,6%. Sedangkan sisanya yaitu 38,4% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang belum diteliti. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai pertimbangan perusahaan didalam mengambil kebijakan 

dimasa yang akan datang sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

memperhatikan hal apa yang dapat meningkatkan Minat beli Konsumen 

berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu : 

1. Perusahaan Smartphone disarankan untuk meningkatkan kualitas citra 

produk. Untuk meningkatkan citra produknya bisa melalui media 

iklan, sosial media dan tabloid supaya Citra merek pada Smartphone 

dapat terbentuk semakin kuat, mudah dikenal dan ingat dibenak 

konsumen sehingga dapat meningkatkan Minat Beli konsumen dalam 

pembelian Smartphone. 

2. Pihak perusahaan Smartphone hendaknya bisa memberikan informasi 

yang relevan tentang kelengkapan fitur yang dimiliki pada 

Handphone, penetapan kualitas produk yang sesuai dengan iklan 

Smartphone dan meningkatkan lagi keunggulan lainnya supaya 
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mampu bersaing dengan Smartphone merek lainnya dalam kaitannya 

untuk kemajuan dan keberhasilan perusahaan. 

3. Perusahaan seharusnya memperhatikan peluang-peluang yang ada dan 

memanfaatkan peluang tersebut sebaik mungkin dengan 

mempromosikan Smartphone dan terus melalukan inovasi-inovasi 

untuk perkembangan dan kesempurnaan produknya dimasa yang 

mendatang. 

4. Untuk kedepan jumlah sampel ditambah sebanyak mungkin  
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