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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh iklan dan citra merek terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda Scoopy secara individu maupun bersama-sama. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi pengguna sepeda motor 

honda scoopy di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebanyak 100 orang mahasiswa, 

dengan sampel sebanyak 100 mahasiwa. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner 

dengan skala likert. Teknik analisis data menggunakan analisis uji instrument data, uji asumsi 

klasik, regresi linier berganda. Berdasarkan hasil perhitungan uji T, uji F, menunjukan 

variabel iklan dan citra merek secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor honda scoopy. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,299 

artinya variabel iklan dan citra merek mampu menjelaskan terhadap variasi variabel 

keputusan pembelian sebesar 29,9%, sisanya dapat dijelaskan variabel lain yang tidak 

terdapat pada model penelitian ini. 

Kata Kunci : Iklan, Citra Merek, Keputusan Pembelian. 

 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the influence of advertisement and brand image to 

the decision of purchasing Honda Scoopy motorcycle individually or together. This type of 

research is a quantitative research with the population of motorcycle users honda scoopy at 

Muhammadiyah Surakarta University as many as 100 students, with a sample of 100 

students. Methods of data collection using questionnaires with Likert scale. Data analysis 

technique used analysis of data instrument test, classical assumption test, multiple linear 

regression. Based on the results of T test calculations, F test, showing the advertisement and 

brand image variables together have a significant influence on the purchase decision of honda 

scoopy motorcycle. Coefficient of determination (R2) equal to 0,299 meaning advertisement 

variable and brand image able to explain to variation of decision variable of purchase equal to 

29,9%, the rest can be explained other variable not found in this research model. 

 

Keywords: Ads, Brand Image, Purchase Decision. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada jaman modern ini kita dihadapkan dengan era globalisasi, dimana perkembangan  

teknologi dan ekonomi sangat pesat dilakukan oleh negara di dunia untuk menyiasati 

persaingan global. Globalisasi itu sendiri mempunyai istilah bahwa setiap negara 

bahkan pembisnis maupun pengusaha, pasti menghadapi persaingan global baik itu 

secara langsung ataupun tidak langsung. Globalisasi membuat perubahan yang sangat 

menonjol dalam bidang produksi perusahaan multinasional. Dengan adanya 
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perubahan tersebut terjadi kerjasama multilateral dan regional semakin banyak 

dikembangkan bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan dan persaingan yang 

terjadi saat ini dan di masa mendatang. 

Pasar sepeda motor Indonesia mengalami peningkatan penjualan pada tahun 

2010. perubahan yang sangat signifikan dalam bidang industri mengakibatan 

meningkatnya produk-produk yang masuk ke pasaran. Setiap konsumen memiliki 

sikap dan perilaku yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu produk. Sukses atau 

tidaknya produk tersebut dipengaruhi oleh sikap dan perilaku konsumen terhadap 

produk yang bersangkutan. Memahami perilaku konsumen adalah tugas penting untuk 

manajemen pemasaran, untuk itu perusahaan harus mengetahui strategi apa yang 

harus digunakan dalam penjualan produknya agar produk tersebut bisa bersaing di 

pasaran dengan sukses. 

Sepeda motor adalah salah satu industri otomotif yang ada di Indonesia 

pertumbuhanya sangat cepat, banyak sekali merek-merek sepeda motor yang di 

tawarkan kepada konsumen seperti Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki. Dimana 

masing-masing merek tersebut berusaha membuat produknya lebih unggul 

dibandingkan merek lain. Sepeda motor merupakan alat transportasi andalan bagi 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Dikarenakan pendapatan yang relatif masih 

dibawah rata-rata dan infrastruktur yang belum memadai membuat masyarakat 

melirik sepeda motor sebagai alat transportasinya. 

 Berhasilnya Honda memasuki pasar motor skutik di Indonesia membuat honda 

menaikkan kapasitas produksi bulanan Honda Scoopy untuk memenuhi permintaan 

yang tinggi terhadap skuter otomatik retro moderen ini. Sambutan masyarakat sangat 

baik terhadap lahirnya produk ini di pasar Indonesia, permintaan pun terus meningkat 

sejak di rilis pada 20 mei 2010, karena Honda bukanlah merek pertama yang 

mengeluarkan motor skutik dan persaingan ketat dengan merek-merek lain, yang 

mengharuskan mereka terus berinovasi dan memperbaiki kinerja perusahaan mereka. 

Karena bukan tidak mungkin para pesaing juga akan memberikan ancaman. 

Perkembangan dunia periklanan yang semakin pesat dengan didukung oleh 

media cetak ataupun stasiun televisi sebagai media elektronik yang terus meningkat 

membuat perusahaan harus lebih selektif dalam membuat iklan untuk mendukung 

penjualanya. Strategi pemasaran dan promosi yang tepat diperlukan supaya efektivitas 

komunikasi iklan dapat dicapai. Selain itu dukungan dari citra merek yang selama ini 
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di bangun dan di jaga dengan baik juga dapat membantu Honda untuk tetap bertahan 

dalam persaingan industri sepeda motor di Indonesia. 

Tujuan dari strategi ini adalah untuk memilih media yang tepat untuk kampanye 

iklan dalam rangka membuat pelanggan jadi lebih tahu, paham, menentukan sikap, 

dan membeli produk yang dihasilkan perusahaan. Yang dimaksud dengan media 

adalah saluran penyampaian pesan komersial kepada khalayak sasaran. Media ini 

dapat berupa surat kabar, majalah, televisi, radio, media luar ruang, iklan transit, dan 

direct mail. 

Pemilihan setiap media ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ciri produk, 

jenis pesan, pasar sasaran, luas dan jenis distribusi, anggaran, strategi iklan pesaing, 

serta keunggulan dan kekurangan media itu sendiri. Selain itu pemilihan media juga 

dipengaruhi oleh tujuan periklanan. 

Komponen yang paling penting didalam suatu iklan adalah pesan yang akan 

disampaikan oleh iklan tersebut. Iklan yang selalu kita lihat di televisi, atau yang kita 

dengar di radio dan iklan-iklan yang kita lihat di media cetak merupakan suatu 

sumber entertainment, motivasi, fantasi, seperti halnya suatu informasi. 

Dari sudut pandang pemasar, pesan iklan adalah suatu cara untuk mengatakan 

kepada konsumen bagaimana suatu produk atau jasa bisa memecahkan atau mengatasi 

masalah atau menolong dalam memuaskan dan mencapai suatu tujuan. Aspek yang 

paling menarik dari suatu iklan adalah dari sisi kreativitasnya. Strategi kreativitas 

inilah yang menentukan pesan iklan apa yang akan di komunikasikan. 

Konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi sesuatu bukan hanya 

mengharapkan sekedar barang saja, akan tetapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang 

lain itu sesuai dengan citra yang terbentuk dalam dirinya. Suatu perusahaan 

berkepentingan untuk memberikan informasi kepada publik agar dapat membentuk 

citra yang baik. 

Ciri-ciri produk atau jasa yang membentuk suatu citra berkaitan dengan unsur-

unsur kegiatan pemasaran. Ciri-ciri pembentuk citra yang sering bersinggungan 

dengan kegiatan pemasaran, misalnya merek, desain produk atau jasa, pelayanan, 

label, dan sebagainya. Program yang baik dalam suatu perencanaan dalam 

pengembangan produk atau jasa tidak akan lupa untuk mencantumkan kegiatan 

perusahaan yang mencakup ciri pembentuk citra untuk produk dan jasa atau 

perusahaannya.  
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Para pemasar mengatakan bahwa “pemberian merek” adalah seri dan bagian 

paling penting dalam pemasaran. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini mengacu pada pendekatan positif, yaitu pendekatan yang dapat 

memulai riset dengan hipotesis dan kemudian dilanjutkan dengan suatu pengajuan 

hipotesis. Berdasarkan tujuan dan permasalahan dengan suatu penelitian ini, maka 

penelitian ini berjenis deskripsi dan kuantitatif. Penelitian deskriptif dapat digunakan 

untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset 

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Accidental Sampling 

Method yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak (DR. Kartini Kartono, 

1990). Perwakilan populasi yang dijadikan sampel adalah mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Uji Normalitas 

Tabel 1 

Hasil Pengujian Normalitas  

 Variabel 
Kolmogorov-

Smirnov 

Sig  

(2-tailed) 
α Keterangan 

Undstadardized 

residual 

0,837 0,485  0,05 Normal   

Sumber: Data diolah SPSS Versi 21.00 

Dari basil perhitungan uji Kolmogorov-Smirov dapat diketahui bahwa p-

value dari variabel  Iklan dan  Citra Merek  dan Keputusan Pembelian sebesar 

0,485 ternyata lebih besar dari α (0,05), sehingga data tersebut dinyatakan 

memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal. 

3.2   Uji Regresi Linier Berganda 

  Tabel 2 

Rekapitulasi Regresi Linier Berganda  

Variabel Unstandardized Coefficients 

(Constant) 5,234 

 Iklan  0,133 

 Citra Merek 0,170 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21.00 
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Berdasarkan hasil perhitungan program komputer SPSS versi 21.00 

diperoleh hasil sebagai berikut :  

Y = 5,234 + 0,133 X1 + 0,170 X2  

3.3  Uji t 

Tabel 3 

Uji t 

Keterangan thitung ttabel Sig. Keterangan 

 Iklan  3,076 1,985 0,003 ada pengaruh individu 

 Citra Merek 3,424 1,985 0,001 ada pengaruh individu 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21.00 

a. Pengujian pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

honda scoopy 

 Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 3,076 > ttabel 

= 1,985, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan  Iklan  

terhadap Keputusan Pembelian. Berdasarkan hasil analisis ini 

menunjukkan hipotesis pertama yang menyatakan “Diduga Iklan 

berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda 

Scoopy” terbukti kebenarannya.  

b. Pengujian pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor honda scoopy 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 3,424> 

ttabel = 1,985, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan  

Citra  Merek  terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda 

Scoopy. Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan hipotesis kedua 

yang menyatakan “Diduga Citra Merek berpengaruh positif terhadap 

Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy” terbukti kebenarannya. 

3.4  Uji F 

Tabel 4 

Uji F 

Fhitung Ftabel Sig. Keterangan 

20,722 3,090 0,000  ada pengaruh secara simultan 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21.00 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh nilai Fhitung sebesar 20,722, angka 

tersebut berarti Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga kedua variabel  Iklan dan  

Citra Merek signifikan mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda 

Scoopy secara simultan. Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan hipotesis 
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ketiga yang menyatakan “Diduga Iklan dan Citra Merek berpengaruh positif 

terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy” terbukti 

kebenarannya. 

3.5  Uji R2 (koefisien determinasi) 

Tabel 5 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

R R2 Keterangan 

0,547 0,299  Persentase pengaruh 29,9% 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21.00 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,299,  hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model ( Iklan dan  Citra 

Merek) menjelaskan variasi Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy 

sebesar 29,9% dan 70,1% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

1) Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa nilai hasil dari thitung variabel  Iklan sebesar 

3,076, variabel  Citra Merek sebesar 3,424 dan  nilai ttabel  sebesar 1,985, ini berarti 

bahwa thitung > ttabel maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan  Iklan 

dan  Citra Merek   terhadap Keputusan Pembelian secara individu. Dari hasil ini 

membuktikan hipotesis pertama dan kedua terbukti kebenarannya yang 

menyatakan diduga iklan dan Citra Merek berpengaruh positif terhadap Pembelian 

Sepeda Motor Honda Scoopy secara individu. 

2) Berdasarkan uji F menunjukkan nilai Fhitung sebesar 20,722,  angka tersebut berarti 

Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga keputusannya menolak Ho. Dengan 

demikian secara simultan variabel  Iklan dan  Citra Merek signifikan 

mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy. 

3) Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,299,  

hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model ( Iklan dan  Citra Merek) 

menjelaskan variasi Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy sebesar 

29,9% dan 70,1% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model. 
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