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ABSTRAK 

 

 

YUS INDRIATI, NIM. 1521103750, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

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

TELEVISI DAN BRAND IMAGE SHAMPO PANTENE TERHADAP MINAT 

BELI KONSUMEN (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Widya Dharma Klaten)” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  : 1) menganalisis pengaruh iklan televisi 

terhadap minat beli konsumen produk shampo Pantene, 2) menganalisis pengaruh 

antara brand image terhadap minat beli konsumen produk shampo Pantene, 3) 

menganalisis pengaruh antara iklan televisi dan brand image secara simultan 

terhadap minat beli konsumen produk shampo Pantene.  

Metode untuk mengumpulkan data dengan observasi, kuesioner dan 

wawancara. Variabel dalam penelitian ini adalah  iklan televisi (X1) dan brand image 

(X2) serta minat beli (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 

iklan televisi terhadap minat beli konsumen produk shampo Pantene. 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 antara brand image 

terhadap minat beli konsumen produk shampo Pantene. 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 bahwa iklan televisi dan brand image secara simultan berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen produk shampo Pantene. 

 

 

 

Kate kunci : iklan, brand image, minat beli 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan 

produk yang baik, menawarkan dengan harga yang menarik, dan membuatnya 

lebih mudah didapat oleh pelanggan sasaran. Salah satu strategi komunikai 

yang paling efektif adalah promosi. Promosi merupakan salah satu elemen 

marketing mix yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan 

produknya. Jadi promosi merupakan salah satu aspek paling penting dalam 

pemasaran, dan sering dikatakan sebagai “proses berlanjut”. Ini disebabkan 

karena promosi dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari 

perusahaan. Perusahaan selalu mencari cara-cara untuk mendapatkan efisiensi 

dengan menganti satu alat promosi dengan yang lain, bila keadaan 

ekonomisnya sudah lebih menguntungkan. 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 (Sihombing, 2010). Iklan yang 

efektif tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga menyampaikan 

pesan-pesan yang akan menimbulkan citra positif bagi konsumen. Iklan dapat 
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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. 

Salah satu promosi produk yang banyak 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. 

Satu hal yang tak kalah penting dalam memasarkan suatu produk adalah 

keputusan tentang merek. Merek merupakan nama atau simbol yang sifatnya  

membedakan (seperti logo, cap, atau kemasan) yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari penjual  atau penjual tertentu yang 

mampu membedakannya dari barang-barang lainnya yang dihasilkan oleh 

kompetitor. Bila suatu merek memberikan jaminan kualitas dan memenuhi  

apa yang konsumen harapkan, dan membuat reputasi merek tersebut baik 

dimata konsumen, maka konsumen akan percaya dan menyukai merek 
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tersebut sehingga akan menimbulkan citra yang baik pada merek tersebut. 

Citra merek inilah yang kemudian disebut dengan brand image.   

Munculnya  berbagai  jenis  produk  dan  dengan  kualitas  yang  sudah 

distandarkan dan mudah untuk ditiru membuat sulitnya perusahaan untuk 

bersaing dan mempertahankan diri untuk memimpin pasar. Untuk  mengatasi  

persaingan yang dilakukan oleh pesaing, maka perusahaan harus tetap  

mempertahankan pangsa pasarnya dengan cara membentuk kekuatan merek  

dan membuat brand image yang positif. Dengan citra positif, membuat  

perusahaan mampu bertahan dan mampu menghadapi persaingan dalam 

pemasaran. 

Kekuatan suatu merek tercipta  bila  elemen-elemen pendukung merek 

memberikan citra yang positif agar terciptanya merek yang kuat dimata 

konsumen. Terciptanya brand image yang positif akan menimbulkan minat 

beli konsumen. Minat beli konsumen akan timbul bila konsumen sudah merasa 

tertarik atau sudah merasa yakin dengan citra positif pada merek tersebut. 

Pantene merupakan salah satu merek Shampo dari berbagai produk yang 

dihasilkan oleh PT. Procter & Gamble Home Product atau yang lebih dikenal 

sebagai PT. P&G Indonesia. Shampo Pantene menawarkan berbagai varian yang 

disesuaikan dengan masalah yang biasanya timbul pada rambut dan kulit kepala 

konsnumen. Pantene mempunyai berbagai varian produk sesuai dengan 

kebutuhan konsumen seperti anti dandruff, hair fair control, daily moisture 

renewal, total damage care, nature care fullness & life, aqua pure dan silky 

smooth.  
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Banyaknya jenis iklan dan maraknya proses periklanan sedikit banyak 

membawa dampak pada minat beli konsumen. Karena iklan telah menjadi 

pemandangan sehari-hari yang membuat persepsi terhadap suatu produk. Hal 

ini menyebabkan konsumen terpengaruh. Posisi merek Shampo Pantene 

sebagai salah satu produk shampo yang telah dikenal luas oleh masyarakat di 

Indonesia menjadikan Shampo Pantene berpredikat sebagai salah satu top  

brand  merek shampo dalam beberapa tahun. Ini membuktikan bahwa Shampo 

Pantene mempunyai kekuatan merek dan brand image yang positif dimata 

konsumen Indonesia. 

Mahasiswa Unwidha Klaten khususnya mahasiswa jurusan ekonomi 

banyak yang menggunakan produk shampo Pantene. Banyak alasan yang 

menjadi alasan, selain karena memiliki bermacam varian yang dapat dipilih 

sesuai kebutuhan mereka juga disebabkan oleh gencarnya penayangan iklan di 

televisi yang sangat menarik. Keunggulan produk  shampo Pantene  juga  

telah  dikenal  banyak  orang  dan  telah  menjadi  merek  yang terpercaya di 

Indonesia serta memiliki jalur distribusi yang luas. 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

mengambil judul: “PENGARUH IKLAN TELEVISI DAN BRAND IMAGE 

SHAMPO PANTENE TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (Studi pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten)” 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subjektif 

Peneliti tertarik untuk meneliti masalah minat beli konsumen yang 

berkaitan dengan iklan televisi dan brand image produk shampo Pantene. 

2. Alasan Objektif 

Munculnya berbagai macam merk dari produk yang sama menyebabkan 

semakin besar persaingan yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan 

sejenis. Untuk mempertahankan minat beli konsumennya, maka 

perusahaan perlu mempunyai strategi promosi yang baik agar konsumen 

bersedia membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Salah satu 

bentuk promosi adalah dengan menggunakan iklan. Karena iklan telah 

menjadi pemandangan sehari-hari yang membuat persepsi terhadap suatu 

produk. Hal ini menyebabkan konsumen terpengaruh. Begitu juga dengan 

brand image produk shampo Pantene. Baik iklan maupun brand image 

produk shampo Pantene dapat mempengaruhi minat beli konsumen. 

 

C. Penegasan Judul 

1. Iklan  

Iklan adalah komunikasi non individu, dengan sejumlah biaya, melalui 

berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan non laba serta 

individu-individu 

2. Brand Image 

Brand Image merupakan gabungan deskripsi mengenai asosiasi serta 

keyakinan konsumen mengenai merek tertentu. 
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3. Minat Beli Konsumen  

Minat beli konsumen merupakan kecenderungan konsumen untuk 

membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

keputusan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan  pembelian. 

 

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 televisi dan brand image 

Shampo Pantene terhadap minat beli konsumen. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok permasalahannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut:   

1. Adakah pengaruh iklan televisi terhadap minat beli konsumen produk 

shampo Pantene? 

2. Adakah pengaruh antara brand image terhadap minat beli konsumen 

produk shampo Pantene? 

3. Adakah pengaruh antara iklan televisi dan brand image secara simultan 

terhadap minat beli konsumen produk shampo Pantene? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk :  
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1. Menganalisis pengaruh iklan televisi terhadap minat beli konsumen 

produk shampo Pantene. 

2. Menganalisis pengaruh antara brand image terhadap minat beli konsumen 

produk shampo Pantene. 

3. Menganalisis pengaruh antara iklan televisi dan brand image secara 

simultan terhadap minat beli konsumen produk shampo Pantene. 

 

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. 

 

 



8 

 

H.  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 dan sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka meliputi pengertian pemasaran, pengertian 

promosi, tinjauan tentang iklan, brand image dan minat beli konsumen, 

hipotesis dan penelitian terdahulu. 

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

penelitian serta gambaran umum objek penelitian. 

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

iklan televisi dan brand image 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 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel iklan 

televisi dan brand image terhadap minat beli konsumen produk Shampo 

Pantene. 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 televisi dan brand image 

berpengaruh positif terhadap minat beli Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten yang menjadi konsumen produk 

Shampo Pantene. 

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 iklan televisi terhadap minat beli 

konsumen produk shampo Pantene. 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 antara brand image terhadap 

minat beli konsumen produk shampo Pantene.  
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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 bahwa iklan televisi dan brand 

image secara simultan berpengaruh terhadap minat beli konsumen produk 

shampo Pantene. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

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

berarti 36,1% minat beli konsumen dapat dijelaskan oleh variabel iklan 

televisi dan brand image. Sedangkan sisanya yaitu 63,9% minat beli 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten yang 

menjadi konsumen produk Shampo Pantene dipengaruhi oleh variabel-

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil perhitungan dimuka, saran yang dapat diberikan 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Melihat dari pengaruh iklan televisi terhadap minat beli konsumen cukup 

tinggi, sebaiknya produsen Shampo Pantene memperhatikan keefektivan 

iklan produknya 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. 
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2. Produsen sebaiknya lebih memperhatikan brand image produknya dengan 

lebih meningkatkan kualitas produk agar lebih mendapat kepercayaan dari 

masyarakat   

3. Diharapkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya jumlah responden dan 

variabel diperbanyak untuk lebih menambah keakuratan data. 
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