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ABSTRACT 

 

Purposes of the research are to know effect of advertisement media on 

decision of buying Honda Vario motorcycle (a case study in Solo Town) and to 

know  the most appropriate and effective advertisement used by PT. Astra Honda 

Motor (A case study in Solo Town). It is expected that results of the research can 

contribute information to PT. Astra Honda Motor in applying advertisement 

strategy so that the company is able to improve its product quality in order to 

enhance interest of consumers and to influence their buying decision to a product. 

The research is a quantitative one with multiple linear regression as a data 

analytical tool. Population of the research is all Honda Vario users of Solo Town, 

whereas sample of the research is 100 users of Solo Town.   

Based on the research it is known that F-test obtained Fcalculation of 

113.938>2.68 with probability of 0.000<0.05, thus H0 is rejected and Ha is 

accepted. It means that advertisement media is simultaneously and significantly 

affecting on decision of buying Honda Vario in Solo Town. Result of R
2
 

calculation found a determination coefficient or R
2
 of 0.781. It means that 

variation of 78.1% in the buying decision can be explained by factors of 

television, magazine and board advertising, whereas the rest of 21.9% are 

explained by other unobserved factors. Result of t-test obtained p-value < 0.05. 

Thus, it indicates that television, magazine and board advertisings are partially 

affecting the buying decision in Solo Town. Result of calculation shows that 

television advertising has beta coefficient of 0.396 that is greater than other 

variables. It indicates television advertising is the most influential factor on 

decision of the users in buying Honda Vario motorcycle in Solo Town. 

 

Key words: Advertisement, buying decisions 

 

 

PENDAHULUAN 

Perdagangan sepeda motor dewasa ini mempunyai prospek yang baik, ini 

terlihat gencarnya persaingan antara produsen sepeda motor dalam upaya menarik 

minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Hal tersebut 

dikarenakan sepeda motor saat ini merupakan sarana transportasi yang praktis, 
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dinamis dan mudah pengoperasiannya, tepat untuk semua kondisi jalan, 

menjadikan sepeda motor sebagai sarana transportasi yang sangat penting bagi 

konsumen. Dan sepeda motor merupakan alat transportasi primadona bagi 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada tingkat pendapatan yang relatif masih 

rendah serta infrastruktur masih belum memadai membuat banyak orang melirik 

sepeda motor. Peluang tersebut memacu pola produsen untuk menciptakan inovasi 

baru baik dari segi model maupun teknologi agar mendapatkan simpati dari 

konsumennya. Sedangkan dari pihak pasar  mengimbangi dengan melakukan 

program pemasarannya antara lain melalui berbagai promosi untuk menawarkan 

dan mempromosikan berbagai inovasi baru dari produknya, tentang ketangguhan 

dan keunggulan – keunggulan dari model dan teknologinya, sehingga diharapkan 

volume penjualan meningkat kepuasan konsumen terpenuhi demikian pula akan 

terjadi peningkatan laba. 

Atas dasar pengamatan dari tiga merek sepeda motor yang terkenal saat ini 

yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki masing–masing mempunyai keunggulan yang 

berbeda. Dari tiga merek tersebut, rata–rata sepeda jenis skuter matik menjadi 

unggulan mereka karena jenis ini ringan dan praktis. Merek sepeda motor honda 

mempunyai jenis skuter matik seperti: Honda Beat, Honda Vario CW, Honda 

Vario Techno, Honda Vario Techno CBS, Honda Scoopy, Honda PCX, Honda 

Spacy Helm in. Dari beberapa motor matik tersebut Honda Vario yang lebih di 

minati oleh konsumen baik dari Honda Vario CW, Honda Vario Techno, maupun 

Honda Vario CBS. Keunggulan Honda Vario dari hemat bahan bakar, fitur 

keamanan pengunci rem (Brake lock), kunci pengaman bermagnet (secure 

keyshutter), mesin mengususng konsep teknologi Enhanced Smart Power (esp), 

starter ACG, kapasitas boks bagasi besar, dan harga jualnya kembali tinggi 

sehingga di minati oleh konsumennya. Atas dasar pertimbangan tersebut 

berdampak pada angka penjualan yang tinggi, walaupun tidak terlalu 

mementingkan keunggulan modelnya. Berdasarkan hal itu maka dilakukan 

penelitian dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh media iklan 

terhadap keputusan membeli pada sepeda motor honda vario (Studi Kasus pada 

Kota Solo Raya) dan mengetahui iklan yang paling tepat dan efektif yang 

digunakan PT Astra Honda Motor (Studi Kasus Di Kota Solo Raya). 
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LANDASAN TEORI 

1. Periklanan 

Iklan memberikan efek kepercayaan bagi pelanggan khususnya untuk 

produk-produk yang masih baru ataupun produk-produk yang memerlukan 

kepercayaan serta kredibilitas tinggi untuk diyakini oleh konsumen akan 

kualitas dan kinerja produknya. Iklan hanyalah salah satu contoh untuk 

mengenalkan produk atau jasa yang ingin di pasarkan kepada pasar sasaran. 

Namun iklan sangat berperan penting dalam dunia pemasaran. Ada banyak 

definisi tentang iklan yang dikemukakan oleh para ahli di bidang periklanan 

dan pemasaran.  

Periklanan (advertising) dapat didefinisikan sebagai komunikasi 

nonpribadi melalui bermacam – macam media yang dibayar oleh sebuah 

perusahaan bisnis, atau organisasi nirlaba, atau individu, yang dalam beberapa 

cara teridentifikasi dalam pesan periklanan dan berharap menginformasikan 

atau membujuk anggota – anggota dari pemirsa tertentu. Periklanan terutama 

terfokus pada media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan papan iklan 

(Simamora, 2000). Periklanan menurut Wiyadi (2011), merupakan setiap 

bentuk penyajian dan ide promosi, barang atau jasa oleh suatu sponsor yang 

diketahui, dengan pembayaran dan sifatnya non personal serta sepihak, 

tersedia dalam berbagai bentuk dan berbagai kegunaan. 

Sedangkan periklanan menurut Lee dan Johnson (2004), adalah 

komunikasi komersil dan nonpersonal tentang sebuah organisasi dan produk – 

produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media 

bersifat massal seperti televisi, majalah, radio, reklame luar ruang, atau 

kendaraan umum. 

2. Media Iklan 

Menurut Lamb dkk (2001), media periklanan adalah saluran yang 

digunakan pemasang iklan dalam komunikasi massa. Salah satu keputusan 

mengenai periklanan adalah menentukan media mana yang paling tepat. 

Setiap jenis media akan mempunyai perbedaan dalam jangkauan, frekuensi 

dan bobot dampaknya (Wiyadi, 2011).  
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a. Iklan Televisi 

Menurut Shimp (2005), sebagai media periklanan, keunikan 

televisi adalah sangat personal dan demonstratif, tetapi juga mahal dan 

dianggap sebagai penyebab ketidakteraturan (clutter) dalam persaingan. 

Para konsumen menganggap televisi sebagai media yang paling kacau 

(clutter) dari semua media iklan. Ada 2 aspek khusus periklanan televisi: 

1) Segmen Pemrograman Televisi. 

Biaya periklanan, karakteristik khalayak, dan kesesuaian 

pemrograman, sangat bervariasi pada jam – jam tertentu di suatu hari 

dan hari – hari tertentu di suatu minggu. 

2) Outlet alternatif untuk iklan televisi (jaringan, spot, sindikat, kabel, 

dan periklanan lokal).   

Pesan – pesan televisi ditransmisikan oleh stasiun – stasiun lokal, 

baik sistem televisi kabel yang dimiliki oleh pemilik lokal atau berafiliasi 

dengan 4 jaringan komersial utama atau dengan jaringan kabel bebas. 

Pengaturan stasiun dan jaringan lokal ini menyebabkan berbeda – bedanya 

cara membeli waktu periklanan di televisi. 

b. Iklan Majalah 

Menurut Shimp (2005), Majalah dianggap sebagai media massa, 

tercatat ada ratusan majalah khusus (special interest magazines), yang 

masing – masing ditujukan untuk khalayak yang memiliki perhatian dan 

gaya hidup khusus. Dalam kenyataan, Standard rates and Data Services, 

sumber informasi teknis untuk industri majalah, mengidentifikasi lebih 

dari 1.000 majalah konsumen (consumer magazines) dalam lusinan 

kategori khusus, seperti otomotif, editorial umum, olahraga, busana 

wanita, kecantikan dan perawatan, dan banyak lagi yang lainnya. Selain 

majalah konsumen, ada ratusan publikasi lainnya yang digolongkan 

sebagai majalah pertanian atau publikasi bisnis. Dengan demikian, para 

pengiklan jelas mempunyai jelas mempunyai banyak pilihan ketika 

memilih majalah untuk mempromosikan produk mereka. 
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c. Iklan Papan Reklame 

Menurut Shimp (2005), Meskipun ada berbagai sarana periklanan 

luar ruang, papan reklame merupakan media luar ruang yang utama. Iklan 

di papan reklame dirancang untuk memperkenalkan nama merk sebagai 

tujuan utamanya. 

3. Promosi  

Promosi merupakan aktivitas pemasaran yang berarti komunikasi 

dengan pelanggan dan merupakan bagian utama dari aktivitas pemasaran. 

Promosi merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahu dan 

mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. Promosi adalah komunikasi 

oleh pemasar yang menginformasikan, dan mengingatkan calon pembeli 

mengenai sebuah produk untuk mempengaruhi suatu pendapat atau 

memperoleh suatu respons (Lamb, dkk 2001). 

Menurut Simamora (2000), Promosi adalah pengkomunikasian 

informasi antara penjual dan pembeli potensial atau pihak – pihak lainnya 

dalam saluran distribusi guna mempengaruhi sikap dan perilakunya. 

4. Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008), Keputusan pembelian (Purchase 

decision) konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua 

faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor 

pertama adalah sikap orang lain, dan faktor kedua adalah faktor situasional 

yang tidak diharapkan. Konsumen mungkin membentuk niat pembelian 

berdasarkan faktor – faktor seperti pendapatan, harga, dan manfaat produk 

yang diharapkan. 

Seluruh pelanggan dapat dipisahkan menjadi dua kelompok umum yaitu 

konsumen dan organisasi. Pasar konsumen tersusun dari individu dan rumah 

tangga yang membeli barang dan jasa bagi pengguna pribadi. Pasar organisasi 

terdiri dari bisnis, pemerintah, dan organisasi nirlaba. Cara kedua kelompok 

menanggapi periklanan dan membuat keputusan – keputusan pembelian dalam 

banyak sisi serupa, namun sangat berbeda dalam beberapa sisi lain. Proses 

keputusan pembelian baik pada pasar konsumen maupun pasar organisasi 
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dipandang sebagai serangkaian tahap yang dilalui pembeli dalam membeli 

sebuah produk atau jasa (Lee dan Johnson, 2004).  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menurut analisis datanya termasuk penelitian kuantitatif, yaitu 

penelitian yang menganalisis data yang berbentuk angka. Sedangkan menurut 

kegunaanya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan 

survei, yaitu penelitian dengan menganalisis angka-angka yang diperoleh dari 

hasil survei dalam bentuk penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian. 

Populasi yang digunakan yaitu seluruh pengguna sepeda motor Honda 

Vario di Kota Solo Raya. Populasi menurut Sugiyono (2009), adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan 

benda – benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

objek/ subyek yang mempelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti itu. 

Menurut Subagyo dan Djarwanto (2005) Sampel adalah sebagian dari 

populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili 

keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah populasinya). 

Sampel dari penelitian ini adalah 100 pengguna sepeda motor Honda Vario di 

Kota Solo Raya. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan regresi linier berganda. Analisis regresi adalah analisis statistik 

yang berguna untuk mempelajari besar dan arah pengaruh dari satu atau lebih 

variabel (disebut variabel independen) terhadap satu atau lebih variabel lain 

(disebut variabel dependen). Analisis regresi yang mengandung satu variabel 

dependen disebut sebagai regresi persamaan tunggal, bila variabel dependen lebih 

dari satu disebut sebagai regresi persamaan simultan (Utomo, 2007). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perdagangan sepeda motor dewasa ini mempunyai prospek yang baik, ini 

terlihat gencarnya persaingan antara produsen sepeda motor dalam upaya menarik 

minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Hal tersebut 

dikarenakan sepeda motor saat ini merupakan sarana transportasi yang praktis, 

dinamis dan mudah pengoperasiannya, tepat untuk semua kondisi jalan, 

menjadikan sepeda motor sebagai sarana transportasi yang sangat penting bagi 

konsumen. Dan sepeda motor merupakan alat transportasi primadona bagi 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada tingkat pendapatan yang relatif masih 

rendah serta infrastruktur masih belum memadai membuat banyak orang melirik 

sepeda motor. Peluang tersebut memacu pola produsen untuk menciptakan inovasi 

baru baik dari segi model maupun teknologi agar mendapatkan simpati dari 

konsumennya. Sedangkan dari pihak pasar  mengimbangi dengan melakukan 

program pemasarannya antara lain melalui berbagai promosi untuk menawarkan 

dan mempromosikan berbagai inovasi baru dari produknya, tentang ketangguhan 

dan keunggulan-keunggulan dari model dan teknologinya, sehingga diharapkan 

volume penjualan meningkat kepuasan konsumen terpenuhi demikian pula akan 

terjadi peningkatan laba. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh media iklan terhadap 

keputusan membeli sepeda motor Honda Vario di Kota Solo Raya diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Media Iklan terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor 

Honda Vario di Kota Solo Raya 

Keputusan pembelian (Purchase decision) konsumen adalah membeli 

merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian 

dan keputusan pembelian (Kotler dan Armstrong, 2008). Faktor pertama 

adalah sikap orang lain, dan faktor kedua adalah faktor situasional yang tidak 

diharapkan. Konsumen mungkin membentuk niat pembelian berdasarkan 

faktor–faktor seperti pendapatan, harga, dan manfaat produk yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 113,938 

> 2,68 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 
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diterima, hal ini berarti bahwa media iklan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario di Kota 

Solo Raya, sehingga H1 diterima. 

Periklanan menurut Wiyadi (2011), merupakan setiap bentuk 

penyajian dan ide promosi, barang atau jasa oleh suatu sponsor yang 

diketahui, dengan pembayaran dan sifatnya non personal serta sepihak, 

tersedia dalam berbagai bentuk dan berbagai kegunaan. Sedangkan iklan 

menurut Tjiptono (1997), Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, 

yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu 

produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa 

menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan 

penelitian. Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak 

digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. Iklan memiliki 

empat fungsi utama, yaitu menginformasikan khalayak mengenai seluk beluk 

produk (informative), mempengaruhi khalayak untuk membeli (persuading), 

menyegarkan informasi yang telah diterima khalayak (remin-ding), serta 

mencipkan suasana yang menyenangkan sewaktu khalayak menerima dan 

mencerna informasi (entertainment). 

Hasil penelitian konsisten dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Sulistiono (2012) tentang “Analisis Pengaruh Iklan Televisi 

Terhadap Keputusan Pembelian Motor Yamaha Jupiter Mx” Dari hasil 

analisis regresi diperoleh persamaan regresi y = 5.321 + 0.769 x. hasil korelasi 

didapat nilai r = 0.692 yang terjadi hubungan yang signifikan dengan keeratan 

yang kuat dan positif dari hasil analisis koefisien determinasi didapat daya 

tarik iklan televisi berkontribusi sebesar 47.88 persen dalam menciptakan 

keputusan pembelian dan sisanya sebesar 53 persen yang dikarenakan adanya 

elemen daya tarik iklan televisi yang masih lemah. 
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2. Pengaruh Iklan Televisi, Iklan Majalah dan Iklan Papan Reklame 

terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Vario di Kota Solo 

Raya 

Iklan memberikan efek kepercayaan bagi pelanggan khususnya untuk 

produk-produk yang masih baru ataupun produk-produk yang memerlukan 

kepercayaan serta kredibilitas tinggi untuk diyakini oleh konsumen akan 

kualitas dan kinerja produknya. Iklan hanyalah salah satu contoh untuk 

mengenalkan produk atau jasa yang ingin di pasarkan kepada pasar sasaran. 

Namun iklan sangat berperan penting dalam dunia pemasaran. 

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel iklan televisi (X1) 

diperoleh nilai thitung sebesar 5,002. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel 

(5,002 > 1,985) dengan probabilitas 0,000 < 0,05; maka H0 ditolak berarti Ha 

diterima, yang berarti bahwa variabel iklan televisi secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario di Kota 

Solo Raya. Hasil untuk variabel iklan majalah (X2) diperoleh nilai thitung 

sebesar 4,687. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (4,687 > 1,985) 

dengan probabilitas 0,000 < 0,05 ; maka H0 ditolak berarti Ha diterima, yang 

berarti bahwa variabel iklan majalah secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario di Kota Solo Raya. 

Hasil untuk variabel iklan papan reklame (X3) diperoleh nilai thitung sebesar 

4,368. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (4,368 > 1,985) dengan 

probabilitas 0,000 < 0,05; maka H0 ditolak berarti Ha diterima, yang berarti 

bahwa variabel iklan papan reklame secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario di Kota Solo Raya. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa iklan televisi, iklan majalah dan 

iklan papan reklame secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Honda Vario di Kota Solo Raya, sehingga H2 diterima. 

Periklanan (advertising) dapat didefinisikan sebagai komunikasi non 

pribadi melalui bermacam–macam media yang dibayar oleh sebuah 

perusahaan bisnis, atau organisasi nirlaba, atau individu, yang dalam beberapa 

cara teridentifikasi dalam pesan periklanan dan berharap menginformasikan 
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atau membujuk anggota–anggota dari pemirsa tertentu. Periklanan terutama 

terfokus pada media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan papan iklan 

(Simamora, 2000).  Periklanan menurut Wiyadi (2011), merupakan setiap 

bentuk penyajian dan ide promosi, barang atau jasa oleh suatu sponsor yang 

diketahui, dengan pembayaran dan sifatnya non personal serta sepihak, 

tersedia dalam berbagai bentuk dan berbagai kegunaan.  

Sedangkan periklanan menurut Lee dan Johnson (2004), adalah 

komunikasi komersil dan non personal tentang sebuah organisasi dan produk–

produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media 

bersifat massal seperti televisi, majalah, radio, reklame luar ruang, atau 

kendaraan umum. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Ibrahim (2007) tentang 

“Analisis Pengaruh Media Iklan Terhadap Pengambilan Keputusan Membeli 

Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua Pada Masyarakat Kota Palembang“. 

Hasil Penelitian Terhadap 126 Responden Di Kota Palembang Diperoleh 

Hasil Bahwa Media Iklan Televisi, iklan surat kabar, iklan majalah, iklan 

radio, iklan papan reklame dan iklan spanduk secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli air minum dalam 

kemasan merek Aqua yang dinyatakan oleh nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,525 atau 52,5 persen. 

3. Faktor yang Paling Dominan Berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Honda Vario di Kota Solo Raya 

Pasar konsumen tersusun dari individu dan rumah tangga yang 

membeli barang dan jasa bagi pengguna pribadi. Pasar organisasi terdiri dari 

bisnis, pemerintah, dan organisasi nirlaba. Cara kedua kelompok menanggapi 

periklanan dan membuat keputusan – keputusan pembelian dalam banyak sisi 

serupa, namun sangat berbeda dalam beberapa sisi lain. Proses keputusan 

pembelian baik pada pasar konsumen maupun pasar organisasi dipandang 

sebagai serangkaian tahap yang dilalui pembeli dalam membeli sebuah produk 

atau jasa (Lee dan Johnson, 2004). 
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Hasil perhitungan menunjukkan bahwa iklan televisi mempunyai 

nilai koefisien beta sebesar 0,396 yang lebih besar jika dibandingkan 

dengan variabel yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa iklan televisi 

merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Honda Vario di Kota Solo Raya, sehingga H3 diterima. 

Menurut Shimp (2005), sebagai media periklanan, keunikan televisi 

adalah sangat personal dan demonstratif, tetapi juga mahal dan dianggap 

sebagai penyebab ketidakteraturan (clutter) dalam persaingan. Para konsumen 

menganggap televisi sebagai media yang paling kacau (clutter) dari semua 

media iklan. Ada 2 aspek khusus periklanan televisi: 

1) Biaya periklanan, karakteristik khalayak, dan kesesuaian pemrograman, 

sangat bervariasi pada jam–jam tertentu di suatu hari dan hari–hari tertentu 

di suatu minggu  

2) Pesan–pesan televisi ditransmisikan oleh stasiun–stasiun lokal, baik sistem 

televisi kabel yang dimiliki oleh pemilik lokal atau berafiliasi dengan 4 

jaringan komersial utama atau dengan jaringan kabel bebas. Pengaturan 

stasiun dan jaringan lokal ini menyebabkan berbeda–bedanya cara 

membeli waktu periklanan di televisi. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Ibrahim (2007) tentang 

“Analisis Pengaruh Media Iklan Terhadap Pengambilan Keputusan Membeli 

Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua Pada Masyarakat Kota Palembang“. 

Hasil Penelitian Terhadap 126 Responden Di Kota Palembang Diperoleh 

Hasil Bahwa Media Iklan Televisi, iklan surat kabar, iklan majalah, iklan 

radio, iklan papan reklame dan iklan spanduk secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli air minum dalam 

kemasan merek Aqua yang dinyatakan oleh nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,525 atau 52,5 persen.Secara parsial terlihat bahwa dari enam 

variabel bebas yang ada hanya ada tiga variabel bebas yang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memebeli air 
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minum dalam kemasan merek Aqua, yaitu media iklan televisi, iklan majalah 

dan iklan spanduk. Yang paling dominan berpengaruh dan signifikan adalah 

media iklan televisi dilihat dari besarnya koefisien regresi Beta 0,649. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh media iklan terhadap 

keputusan membeli sepeda motor Honda Vario di Kota Solo Raya dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji t menunjukkan hasil perhitungan diperoleh nilai p < 0,05, sehingga 

menunjukkan bahwa iklan televisi, iklan majalah dan iklan papan reklame 

secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Honda Vario di Kota Solo Raya 

2. Hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 113,938 > 2,68 dengan 

probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini 

berarti bahwa media iklan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario di Kota Solo Raya. 

3. Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 dengan bantuan program SPSS 18.0 for 

windows, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien 

determinasi atau R
2
 sebesar 0,781. Hal ini berarti variasi perubahan pada 

keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario di Kota Solo Raya 78,1% 

dapat dijelaskan oleh faktor iklan televisi, iklan majalah, dan iklan papan 

reklame, sementara sisanya sebesar 21,9% diterangkan oleh faktor lain yang 

tidak ikut terobservasi. 

4. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa iklan televisi mempunyai nilai 

koefisien beta sebesar 0,396 yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

variabel yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa iklan televisi merupakan 

faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Honda Vario di Kota Solo Raya. 
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Adanya berbagai temuan, serta keterbatasan yang ada pada penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi produsen sepeda motor Honda Vario diharapkan lebih memperhatikan 

pada masalah media iklan dalam memasarkan produk, sehingga konsumen 

secara pasti memahami informasi yang terdapat dalam Honda Vario secara 

spesifikasi. 

2. Konsumen sepeda motor Honda Vario di Kota Solo Raya diharapkan lebih 

memperhatikan pada faktor kebenaran iklan dalam melakukan keputusan 

pembelian, sehingga tidak merasa kecewa terhadap bahasa-bahasa iklan yang 

terlalu menarik perhatian. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas jangkauan 

penelitian dengan menambahkan sampel serta mencari faktor-faktor lain yang 

dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
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