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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah dan Profil Singkat Loffle 

Loffle Pop Up Dessert adalah kafe dessert yang berdiri pada tanggal 30 

Agustus 2015. Loffle dibangun oleh Yoga Muda Aditya, yang kemudian dibantu 

oleh temannya Adila. Loffle diciptakan dengan konsep yang unik. Kebanyakan 

kafe atau restoran menjual makanan-makanan berat atau biasa disebut dengan 

main course, kopi, makanan ringan, dan lain-lain. Berbeda dari kebanyakan kafe 

pada umumnya, Loffle hanya menjual dessert atau makanan penutup sebagai 

produk utamanya. 

Pada awal bulan ramadhan tahun 2015, Yoga selaku founder Loffle 

memulai bisnisnya di pinggir jalan, lebih tepatnya di Taman Tirto Agung, 

Banyumanik. Melihat respon positif yang muncul dari para konsumen, Loffle 

akhirnya dibuka secara resmi sebagai kafe di Jalan Tirto Agung No. 50 (Uptown 

Store), Tembalang. Setelah dua tahun berjalan dan melihat adanya kemajuan 

bisnis di bidang kuliner, Yoga dan Adila memutuskan untuk membuka cabang 

Loffle yang kedua di Jalan Pleburan Barat No. 10 (Downtown Store).59 

Loffle terletak di area yang strategis. Berdiri dipusat keramaian kota 

Semarang, sehingga memudahkan orang-orang untuk menemukan kafe ini. 

Sesuai dengan segmentasinya yakni anak muda, Loffle memutuskan untuk 

membuka kafenya di keramaian kota yang penuh dengan anak muda, khususnya 

pelajar dan mahasiswa. Untuk cabang Pleburan, hanya membutuhkan waktu 7 

                                                           
59 Wawancara dengan Yoga Muda Aditya, selaku Founder Loffle. Pada 23 Januari 2018, pukul 
17.25 di Loffle Uptown Store, Semarang. 
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menit untuk sampai dari simpang lima. Sedangkan untuk cabang Tirto Agung, 

hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai dari Universitas Diponegoro 

Semarang. 

Branding yang ingin dibentuk oleh Loffle adalah “house of dessert”. House 

of dessert maksudnya Loffle ingin menjadi rumah untuk para pecinta makanan 

penutup yang khas akan rasa manisnya. Meskipun makanan atau minuman yang 

disajikan mengandung rasa manis, Loffle tetap menggunakan bahan-bahan 

makanan dan minuman yang sehat. Seperti menu Superfood Bowl dan Anmitsu 

yang menggunakan buah-buahan dan granola. 

 

Saat ini Loffle sudah berdiri selama tiga tahun. Di tahun ketiga Loffle 

dalam dunia bisnis kuliner, Loffle terbilang cukup sukses. Hal itu dapat dilihat dari 

prestasi yang dimiliki Loffle saat ini yakni berada di peringkat ketiga di platform 

TripAdvisor mengalahkan beberapa kedai dessert lainnya yang lebih senior. 

TripAdvisor merupakan sebuah situs review wisata terbesar di dunia yang 

membantu para wisatawan dengan memberikan rekomendasi hotel, kafe, 

restoran, dan masih banyak lagi. Di dalam TripAdvisor, Loffle sudah mendapati 

Gambar 4.1.1 Menu Superfood Bowl dan Anmitsu di Loffle 

Sumber: instagram.com/loffle.id 
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peringkat nomor tiga dalam kategori best dessertrestaurantdi Semarang. Tak 

hanya itu, Loffle juga masuk dalam kategori tempat makan paling disukai di kota 

Semarang versi Go Food (salah satu fitur layanan Gojek). 

 

4.1.2 Informasi Loffle 

Telp  : 0896-5290-0561 

Email  : hello@loffle-id.com 

Website  : www.loffle-id.com 

Facebook : www.facebook.com/loffledessert 

Twitter  : www.twitter.com/loffle_id 

Instagram : www.instagram.com/loffle.id 

Alamat : Jalan Tirto Agung Nomor 50 dan Jalan Pleburan Barat  

Nomor 10 

Gambar 4.1.2 Peringkat Loffle di TripAdvisor dan Gojek 

Sumber: Aplikasi Gojek dan TripAdvisor 
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Gambar 4.1.3 Loffle Downstore 

Sumber: radarsemarang.com 

Gambar 4.1.4 Loffle Upstore 

Sumber: Tribunnews.com 
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4.2 Deskripsi Responden 

Pada sub bab ini, penulis akan memaparkan deskripsi responden di dalam 

penelitian ini berdasarkan pertanyaan kriteria agar responden bersifat homogen. 

Responden yang ada di dalam penelitian adalah konsumen Loffle di kota 

Semarang sebanyak 100 orang. Semua responden yang dihitung datanya 

merupakan responden yang telah melihat iklan Loffle di media sosial Instagram 

dan melakukan pembelian di Loffle. Adapun yang penjabarannya sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2.1 Data responden yang pernah melihat iklan Loffle di media sosial 

Instagram 

Jawaban Responden Responden 

Ya 100 

Tidak 0 

Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.2.1 menyajikan data responden yang telah melihat iklan di 

media sosial Instagram. Secara keseluruhan 100 responden telah menjawab 

“Ya” pada kuesioner, dan tidak ada responden yang menjawab “Tidak”. 

Pertanyaan ini dibuat agar populasi bersifat homogen.  

Tabel 4.2.2 Data responden yang pernah membeli produk Loffle 

Jawaban Responden Responden 

Ya 100 

Tidak 0 

Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.2.2 menyajikan data responden yang pernah datang ke gerai 

Loffle, baik yang ada di Tembalang maupun di Pleburan. Secara keseluruhan 
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100 responden telah menjawab “Ya” pada kuesioner, dan tidak ada responden 

yang menjawab “Tidak”.  

Tabel 4.2.3Data responden yang pernah melakukan pembelian Loffle secara 

online/offline 

Jawaban Responden Responden 

Offline 100 

Online 0 

Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.2.3 menyajikan data responden yang pernah membeli produk 

Loffle, baik secara offline maupun online melalui aplikasi. Dari table tersebut 

dapat diketahui responden yang pernah membeli produk secara offline berjumlah 

sebanyak 100 orang dan responden yang pernah membeli produk secara online 

berjumlah sebanyak 0 orang.  

4.3 Deskripsi Variabel 

Pada sub bab ini, penulis akan memaparkan deskripsi variabel 

berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada responden. Terdapat dua 

variabel di dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

Variabel X disini ialah iklan dan variabel Y disini ialah keputusan pembelian. 

Skala pengukuran yang digunakan dalam pemberian skor di setiap pertanyaan, 

menggunakan skala likert, dengan lima pilihan jawaban yaitu: 

• STS (Sangat Tidak Setuju), dengan skor 1 

• TS (Tidak Setuju), dengan skor 2 

• N (Netral), dengan skor 3 

• S (Setuju), dengan skor 4 

• SS (Sangat Setuju), dengan skor 5 



46 
 

4.3.1 Iklan (X) 

Penilaian variabel iklan Loffle di media sosial Instagram dalam penelitian ini 

terdiri dari 8 pernyataan. Berikut ini adalah penjabaran dari pernyataan-

pernyataan yang ada di kuesioner dan telah dijawab oleh responden: 

Tabel 4.3.1 Pernyataan visual yang ada di dalam iklan Loffle menarik 

Jawaban Responden Responden 

Sangat Tidak Setuju 0 

Tidak Setuju 0 

Netral 6 

Setuju 65 

Sangat Setuju 29 

Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.3.1 pernyataan visual yang ada di dalam iklan Loffle menarik, 

dapat kita lihat bahwa 29 responden telah menjawab sangat setuju dengan 

pernyataan tersebut. Sedangkan 65 responden lainnya menjawab setuju, artinya 

ada lebih dari setengah responden menyetujui pernyataan tersebut. Kemudian 6 

responden lainnya menyatakan netral dan tidak ada responden yang yang tidak 

setuju, maupun sangat tidak setuju. 

Tabel 4.3.2 Pernyataan pesan (caption) yang ada di dalam iklan Loffle menarik dan 

menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti 

Jawaban Responden Responden 

Sangat Tidak Setuju 0 

Tidak Setuju 4 

Netral 22 

Setuju 61 

Sangat Setuju 13 

Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.3.2 pernyataan pesan yang ada di dalam iklan Loffle menarik 

dan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, dapat kita lihat bahwa 13 
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responden telah menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 

Sedangkan untuk 61 responden lainnya menjawab setuju. Kemudian 22 

responden lainnya menyatakan netral, 4 responden sisanya menjawab tidak 

setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Tabel 4.3.3Pernyataankombinasi warna yang dipilih di dalam iklan Loffle mencolok 

(eye catching) dan serasi 

Jawaban Responden Responden 

Sangat Tidak Setuju 0 

Tidak Setuju 0 

Netral 4 

Setuju 47 

Sangat Setuju 49 

Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.3.3 pernyataan kombinasi warna yang dipilih di dalam iklan 

Loffle mencolok (eye catching) dan serasi, dapat kita lihat bahwa 49 responden 

telah menjawab sangat setuju dan 65 responden lainnya menjawab setuju 

dengan pernyataan tersebut, artinya hampir seluruh responden menyatakan 

setuju dan sangat setuju dengan adanya pernyataan tersebut. Sedangkan 4 

responden sisanya menyatakan netral dan tidak ada responden yang yang tidak 

setuju, maupun sangat tidak setuju. 

Tabel 4.3.4Pernyataan iklan mengandung pesan yang menunjukkan kualitas 

produk Loffle 

Jawaban Responden Responden 

Sangat Tidak Setuju 0 

Tidak Setuju 4 

Netral 26 

Setuju 50 

Sangat Setuju 20 

Total 100 



48 
 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.3.4 pernyataan iklan mengandung pesan yang menunjukkan 

kualitas produk Loffle, dapat kita lihat bahwa 20 responden telah menjawab 

sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan setengah dari sampel, 

yakni 50 responden lainnya menjawab setuju. Kemudian 26 responden lainnya 

menyatakan netral, 4 responden sisanya menjawab tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Tabel 4.3.5 Pernyataanpesan (caption) yang ada pada iklan Loffle mengandung 

janji atau jaminan 

Jawaban Responden Responden 

Sangat Tidak Setuju 0 

Tidak Setuju 7 

Netral 50 

Setuju 38 

Sangat Setuju 5 

Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.3.5 pernyataan pesan (caption) yang ada pada iklan Loffle 

mengandung janji atau jaminan, dapat kita lihat bahwa 5 responden telah 

menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan 38 responden 

lainnya menjawab setuju dan 50 responden lainnya menyatakan netral. 

Sedangkan 7 responden sisanya menjawab tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Tabel 4.3.6 Pernyataaniklan Loffle menggunakan figure (talent) yang menarik dan 

terkenal 

Jawaban Responden Responden 

Sangat Tidak Setuju 0 

Tidak Setuju 13 

Netral 44 

Setuju 35 
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Sangat Setuju 8 

Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.3.6 pernyataan iklan Loffle menggunakan figure (talent) yang 

menarik dan terkenal, dapat kita lihat bahwa telah ada 8 responden menjawab 

sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan 35 responden lainnya 

menjawab setuju dan kurang lebih setengah dari sampel, yakni 44 responden 

lainnya memilih menjawab netral. Sedangkan 13 responden sisanya menjawab 

tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Tabel 4.3.7 Pernyataanpesan (caption) dan visual yang terdapat pada iklan Loffle 

menimbulkan keinginan untuk mencoba produk yang diiklankan 

Jawaban Responden Responden 

Sangat Tidak Setuju 0 

Tidak Setuju 1 

Netral 14 

Setuju 61 

Sangat Setuju 24 

Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.3.7 pernyataan pesan (caption) dan visual yang terdapat 

pada iklan Loffle menimbulkan keinginan untuk mencoba produk yang diiklankan, 

dapat kita lihat bahwa 24 responden memilih jawaban sangat setuju dengan 

pernyataan tersebut. Sedangkan lebih dari setengah sampel, yakni 61 responden 

lainnya menjawab setuju. Kemudian 14 responden lainnya menyatakan netral, 1 

responden sisanya menjawab tidak setuju dan tidak ada satu respondenpun 

yang menjawab sangat tidak setuju. 
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Tabel 4.3.8Pernyataan pesan (caption) dan visual pada iklan Loffle menimbulkan 

tindakan untuk membeli produk yang diiklankan 

Jawaban Responden Responden 

Sangat Tidak Setuju 0 

Tidak Setuju 3 

Netral 30 

Setuju 51 

Sangat Setuju 16 

Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.3.8 pernyataan pesan (caption) dan visual pada iklan Loffle 

menimbulkan tindakan untuk membeli produk yang diiklankan, dapat kita lihat 

bahwa 16 responden memilih jawaban sangat setuju dengan pernyataan 

tersebut. Sedangkan setengah dari sampel, yakni 51 responden lainnya 

menjawab setuju. Kemudian 30 responden lainnya menyatakan netral, sisanya 

menjawab tidak setuju. Tidak ada satu respondenpun yang menjawab sangat 

tidak setuju. 

4.3.2 Keputusan Pembelian (Y) 

Di dalam penelitian ini variabel terikatnya ialah keputusan pembelian. 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi adanya variabel bebas. 

Penilaian variabel iklan Loffle di media sosial Instagram dalam penelitian ini 

terdiri dari 4 pernyataan. Berikut ini adalah penjabaran dari pernyataan-

pernyataan yang ada di kuesioner dan telah dijawab oleh responden: 

Tabel 4.3.9 Pernyataan iklan yang disajikan Loffle dapat menimbulkan perhatian 

Jawaban Responden Responden 

Sangat Tidak Setuju 0 

Tidak Setuju 1 

Netral 12 

Setuju 64 

Sangat Setuju 23 
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Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.3.9 pernyataan iklan yang disajikan Loffle dapat 

menimbulkan, dapat kita lihat bahwa hampir dari seperempat sampel, yaitu 23 

responden memilih jawaban sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 

Sedangkan lebih dari setengah sampel, yakni 64 responden lainnya menjawab 

setuju. Kemudian 12 responden lainnya menyatakan netral, sisanya menjawab 

tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Tabel 4.3.10 Pernyataan setelah melihat iklan, timbul ketertarikan pada produk 

Loffle 

Jawaban Responden Responden 

Sangat Tidak Setuju 0 

Tidak Setuju 1 

Netral 13 

Setuju 57 

Sangat Setuju 29 

Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.3.10 pernyataansetelah melihat iklan,timbul ketertarikan pada 

produk Loffle, dapat kita lihat bahwa 29 responden memilih jawaban sangat 

setuju dengan pernyataan tersebut. Lalu 57 responden lainnya memilih jawaban 

setuju. Sedangkan 13 responden lainnya menyatakan netral, 1 responden 

sisanya menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat 

tidak setuju. 

Tabel 4.3.11 Pernyataan setelah melihat iklan, timbul keinginan untuk melakukan 

pembelian pada produk Loffle 

Jawaban Responden Responden 

Sangat Tidak Setuju 0 

Tidak Setuju 0 
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Netral 17 

Setuju 59 

Sangat Setuju 24 

Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.3.11 pernyataan setelah melihat iklan,timbul keinginan untuk 

melakukan pembelian pada produk Loffle, dapat kita lihat bahwa ada 24 

responden telah menjawab sangat setuju dan 59 responden lainnya menjawab 

setuju dengan pernyataan tersebut, artinya hampir seluruh responden 

menyatakan setuju dan sangat setuju dengan adanya pernyataan tersebut. 

Sedangkan 17 responden sisanya menyatakan netral dan tidak ada responden 

yang yang tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. 

Tabel 4.3.12 Pernyataan setelah melihat iklan, timbul rasa yakin atau percaya pada 

produk Loffle sehingga melakukan keputusan pembelian 

Jawaban Responden Responden 

Sangat Tidak Setuju 0 

Tidak Setuju 7 

Netral 25 

Setuju 52 

Sangat Setuju 16 

Total 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Pada tabel 4.3.12 pernyataan setelah melihat iklan, timbul rasa yakin atau 

percaya pada produk Loffle sehingga melakukan keputusan pembelian, dapat 

kita lihat bahwa 16 responden telah menjawab sangat setuju dan setengah dari 

sampel yakni 52 responden lainnya menjawab setuju dengan pernyataan 

tersebut, artinya hampir seluruh responden menyatakan setuju dan sangat setuju 

dengan adanya pernyataan tersebut. Sedangkan 25 responden sisanya 
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menyatakan netral, ada 7 responden yang yang tidak setuju dan tidak ada 

responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju. 

4.4 Hasil Analisis Data 

4.4.1 Uji Validitas 

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis 

faktor KMO. Nilai KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) yang dihendaki harus > 0,50 untuk 

dapat dilakukan analisis faktor. Jika masing-masing pernyataan yang ada pada 

kuesioner memiliki nilai loading of factor diatas 0,40 maka data dapat dikatakan 

valid. Adapun hasil penghitungan melalui program SPSS Versi 20.0 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4.1 Hasil Uji Validitas 

Variabel 
KMO 

>0,5 
Keterangan Indikator 

Loading 

Factor 

>0,4 

Keterangan 

Iklan 0,800 Cukup 

X1 0,740 Valid 

X2 0,665 Valid 

X3 0,509 Valid 

X4 0,710 Valid 

X5 0,705 Valid 

X6 0,506 Valid 

X7 0,678 Valid 

X8 0,718 Valid 

Keputusan 

Pembelian 
0,721 Cukup 

Y1 0,687 Valid 

Y2 0,836 Valid 

Y3 0,813 Valid 

Y4 0,788 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Dari tabel 4.3.1 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel yang ada 

yakni iklan dan keputusan pembelian dinyatakan valid. Data yang sudah diolah 

melalui SPSS menunjukkan bahwa nilai KMO berada diatas 0,5 dan dinyatakan 
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cukup. Selain itu, nilai loading factor setiap indikator melebihi angka 0,4 sehingga 

dapat dianggap valid dan bisa melanjutkan penelitian. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini uji reliabilitas diuji menggunakan Cronbach Alpha. 

Penghitungan ini akan dihitung melalui SPSS. Suatu konstruk atau variabel dapat 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70. Adapun hasil 

penghitungan melalui program SPSS Versi 20.0 sebagai berikut: 

Tabel 4.4.2 Hasil uji reliabilitas 

No Variabel Alpha Cronbach Data 

1 Iklan 0,805 > 0,7 Reliabel 

2 Keputusan Pembelian 0,784 > 0,7 Reliabel 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Dari tabel 4.3.2 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel 

yang telah diuji reliabilitas, memiliki nilai cronbach alpha > 0,7 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua data yang ada reliabel atau konsisten. 

4.4.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila asumsi ini 

dilanggar, maka uji statistic dapat dianggap tidak valid.  

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusan:60 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

                                                           
60 Imam Ghozali. Op.Cit. Hal. 163 
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2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Grafik 4.4.1 Grafik Uji Normalitas 

 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Apabila dilihat dari grafik diatas menunjukkan bahwa hasil normal P-P plot 

of keputusan pembelian membuktikan sebaran titik-titik plot berada di sekeliling 

garis diagonal (tidak terpencar jauh dari garis lurus diagonal). Hal tersebut 

membuktikan bahwa persyaratan normalitas dapat dipenuhi. 

Pengujian ini juga didukung dari hasil histogram. Pada grafik 4.4.2, 

ditunjukkan hasil dari histogram of keputusan pembelian yang terlihat garis 

diagonal mengikuti arah grafik histogramnya. Hal tersebut membuktikan bahwa 

persyaratan untuk uji normalitas dapat dipenuhi. Sehingga data di dalam 
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penelitian ini dianggap berdistribusi dengan normal. Berikut ini adalah hasil grafik 

histogram melalui program SPSS: 

Grafik 4.4.2 Grafik Histogram 

 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

4.4.4 Uji Linieritas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Hasil dari penujian linieritas ini, dapat terlihat variabel 

independen dan variabel dependen memiliki hubungan yang linier atau tidak 

secara signifikan. Data dapat dikatakan memiliki hubungan linier apabila hasil 

dari pengujian ini menunjukkan nilai kurang dari signifikansi (liniearity) kurang 

dari 0,05. 
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Tabel 4.4.3 Hasil Uji Linieritas 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Hasil uji linieritas pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 

0,05. Karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara 

variabel iklan dan keputusan pembelian terdapat hubungan linier secara 

signifikan. 

4.4.5 Uji Korelasi 

Pada sub bab ini, penulis akan menjabarkan hasil uji korelasi yang telah 

dilakukan melalui SPSS. Untuk mengetahui korelasi yang ada pada iklan dan 

keputusan pembelian, penulis berpedoman pada tabel koefisien korelasi di 

bawah ini:  

Tabel 4.4.4 Koefisien korelasi 

Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,20 Kurang Kuat 

>0,20 - 0,40 Agak Kuat 

>0,40 - 0,60 Cukup Kuat 

>0,60 - 0,80 Kuat 

>0,80 - 1,000 Sangat Kuat 

 

Berikut ini adalah hasil pengolahan data penelitian pengaruh iklan melalui 

media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian Loffle di kota Semarang, 

dengan menggunakan teknik Pearson Corellationsebagai berikut: 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Keputusan 

Pembelian * 

Iklan 

Between Groups 

(Combined) 278.683 18 15.482 7.215 .000 

Linearity 240.548 1 240.548 112.091 .000 

Deviation from 

Linearity 
38.136 17 2.243 1.045 .421 

Within Groups 173.827 81 2.146 
  

Total 452.510 99 
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Tabel 4.4.5 Tabel korelasi 

Correlations 

 pembelian iklan 

Pearson Correlation 
pembelian 1.000 .729 

iklan .729 1.000 

Sig. (1-tailed) 
pembelian . .000 

iklan .000 . 

N 
pembelian 100 100 

iklan 100 100 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Dari tabel di atas diketahui hasil dari pengolahan data melalui SPSS. 

Dapat disimpulkan bahwa korelasi antara iklan melalui media sosial Instagram 

dan keputusan pembelian memiliki nilai 0,729. Pada angka 0,729 menunjukkan 

adanya hubungan positif di antara dua variabel tersebut. Dalam tabel koefisien 

korelasi, nilai 0,729 berada diantara >0,60 - 0,80. Maka dapat diketahui bahwa 

nilai korelasi antara variabel iklan Loffle dan keputusan pembelian tergolong kuat.  

4.4.6 Uji Regresi Linier Sederhana 

Tabel 4.4.6Model Summary 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 .729a .532 .527 1.47067 

a. Predictors: (Constant), iklan 

b. Dependent Variable: pembelian 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.6.1 dihasilkan nilai 

R Square sebesar 0,532 atau 53,2%. Artinya iklan memberikan kontribusi 

pengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 53,2%, sedangkan 46,8% 
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sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti di dalam 

penelitian ini. 

Sedangkan untuk mengetahui berapa besar pengaruh iklan melalui media 

sosial Instagram terhadap keputusan pembelian Loffle di kota Semarang dalam 

satu kali tingkatan, dilakukan uji regresi linier sederhana. Adapun hasil analisis 

regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel 4.5.3 dibawah ini: 

Tabel 4.4.7 Hasil pengujian regresi linier sederhana 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.634 1.282  2.054 .043 

      

Iklan .433 .041 .729 10.546 .000 

a. Dependent Variable: pembelian 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Dari hasil analisis regresi linier sederhana pada tabel 4.5.3, dapat disusun 

dalam model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Y = 2,634 + 0,433 X 

Keterangan: 

Y = Keputusan pembelian Loffle 

a = Konstanta (besarnya Y jika X = 0) 

b = Koefiesien regresi (besar perubahan Y akibat adanya perubahan dari X) 

X = Iklan melalui media sosial Instagram 

Interprestasi model dari persamaan regresi linier sederhana diatas adalah: 

1. Konstanta = 2,634 
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Persamaan model regresi linier sederhana diatas diperoleh konstanta (α) 

sebesar 2,634 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel 

independen (Iklan), maka akan diperoleh Keputusan Pembelian sebesar 

2,634. 

2. Koefisien Iklan = 0,433 

Koefisien regresi Iklan sebesar 0,433 dan bertanda positif, hal tersebut 

menunjukkan variabel iklan berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Setiap terjadi peningkatan pada variabel iklan satu satuan, maka 

keputusan pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 0,433 atau 

43,3%. 

4.4.7 Uji Statistik T 

Uji T digunakan untuk melihat pengaruh dari kedua variabel yaitu variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dikemukakan dalam 

sebuah hipotesis. Uji T diperlukan untuk mengetahui apakah hipotesis nol (Ho) 

dan hipotesis alternatif (Ha) dapat diterima ataupun sebaliknya dengan tingkat 

penerimaan hipotesis sig ≤ α = 0,05. Hipotesis yang ada di dalam penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

a. Ha: Terdapat pengartuh pada iklan melalui media sosial Instagram terhadap 

keputusan pembelian Loffle di kota Semarang 

b. Ho: Tidak terdapat pengaruh pada iklan melalui media sosial Instagram 

terhadap keputusan pembelian Loffle di kota Semarang 

Untuk menguji hipotesis tersebut, apakah Ho diterima atau ditolak maka 

perlu dilakukan uji t dengan derajat bebas, dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

df = n – k 
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df = 100 – 2 

df = 98 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

k = Jumlah Variabel 

Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan penerimaan atau penolakan 

Ho adalah sebagai berikut: 

1. Ho akan ditolak apabila nilai dari t hitung lebih besar daripada t tabel (Ha 

akan diterima) 

2. Ho akan diterima apabila nilai dari t hitung lebih kecil daripada t tabel  

Tabel 4.4.8 Hasil uji statistik t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.634 1.282  2.054 .043 

iklan .433 .041 .729 10.546 .000 

a. Dependent Variable: pembelian 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Dari pengolahan data tabel di atas, yang merupakan output dari 

pengolahan model regresi sederhana melalui SPSS, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel hasil uji statistik t, hasil 

perhitungan menunjukkan t hitung iklan melalui media sosial Instagram sebesar 

10,546 > dari t tabel 1,66055 atau sig. 0,000 < 0,05 adalah signifikansi pada taraf 

signifikansi 5%, artinya variabel iklan melalui media sosial Instagram (X) 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Selain itu nilai 
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β pada tabel 4.6.2 menunjukkan sebesar 0,792 yang artinya iklan melalui media 

sosial Instagram berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian.  

Dari hal-hal yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hasil dari analisis ini, memberikan dukungan 

terhadap hipotesis yang telah diajukan, yakni iklan melalui media sosial 

Instagram berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

4.5 Pembahasan 

Iklan merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan produsen kepada 

calon konsumennya. Pada komunikasi tersebut, produsen berperan sebagai 

komunikator dan calon konsumen berperan sebagai komunikannya. Sedangkan 

bagian pesan dalam proses komunikasi iklan ialah informasi-informasi yang 

disajikan dalam sebuah iklan. Sama halnya dengan proses komunikasi, iklan 

diharapkan akan memberikan feedback. Feedback yang diharapkan dari sebuah 

iklan ialah keputusan pembelian. Dengan adanya proses keputusan pembelian 

dapat diketahui sejauh mana keefektivitasan iklan tersebut dalam menyampaikan 

pesan. 

 Loffle menggunakan iklan sebagai bentuk komunikasi yang dilakukannya 

untuk memberikan pesan dalam bentuk informasi mengenai produknya. Disini 

Loffle bertindak sebagai komunikator dan calon konsumen ialah komunikannya. 

Seperti halnya pada proses komunikasi pada umumnya, dalam 

penyampaian pesan iklan membutuhkan sebuah media. Ada banyak sekali 

media yang dapat dipilih oleh pemasar untuk mengiklankan produk-produknya. 

Pemilihan media menjadi hal yang sangat penting, hal itu dikarenakan pemilihan 

media harus sesuai dengan segmentasi yang telah dirancang oleh pemasar. 
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Setiap media periklanan memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga 

pemilihan media menjadi hal yang perlu diperhatikan. 

Melihat dari maraknya pengguna Instagram berdasarkan survei yang 

terpapar pada latar belakang, para produsen memilihnya sebagai sebuah media 

periklanan. Fitur Instagram yang berkonsentrasi pada visual membuat pemasar 

memilih media ini. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Loffle. Loffle 

memahami Instagram merupakan media periklanan yang dapat mempengaruhi 

konsumennya melalui sebuah visual dan pesan (caption). 

Dalam membuat iklan di Instagram, Loffle menggunakan strategi dengan 

matang. Loffle memperhatikan detail iklan mulai dari pemilihan warna, pemilihan 

figure (talent), penataan kata-kata pada pesan, dan lain-lain. Seperti yang 

diungkapkan oleh Wibisono, bahwa iklan yang ideal adalah iklan yang menarik, 

menimbulkan perhatian, menimbulkan keinginan, bahkan tindakan. Dari situ, 

Loffle memperhatikan detail iklan dengan harapan pesan yang dapat 

tersampaikan dengan baik. 

4.5.1 Deskripsi Iklan Melalui Media Sosial Instagram Menurut Konsumen 

Loffle Di Kota Semarang 

Iklan yang menarik akan lebih mudah mendapatkan perhatian dari calon 

konsumen. Iklan akan dapat dikatakan ideal apabila iklan tersebut dapat 

menimbulkan perhatian, menarik, dapat menimbulkan keinginan, serta dapat 

menghasilkan suatu tindakan. 

Dilihat dari analisis deskripsi variabel yang telah dijabarkan di sub bab 

3.4.1, menunjukkan iklan yang dimiliki Loffle sangat menarik dan memiliki pesan 

yang mudah dimengerti. Pandangan tersebut diukur dari melihat frekuensi 

jawaban yang diberikan oleh responden.  
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Iklan yang dapat menimbulkan perhatian ialah harus dibuat dengan 

gambar yang menarik, tulisan dan kombinasi warna yang serasi dan mencolok, 

serta kata-kata yang mengandung janji, jaminan, serta menunjukkan kualitas 

produk yang diiklankan.61Sub variabel ini mendapat jawaban yang sangat positif 

dari para responden. Berikut ini merupakan penjabaran pernyataan nomor satu 

sampai lima pada kuesioner: 

1. Visual yang ada di dalam iklan Loffle menarik 

Pada pernyataan ini, dilihat dari tabel 4.3.1 pada halaman 46 didapatkan 65 

responden menjawab setuju dan 29 responden sangat setuju atau jika 

dijumlah menjadi 94 responden. Artinya hampir seluruh responden setuju 

bahwa komunikasi secara visual yang disajikan oleh Loffle melalui sebuah 

iklan sangat menarik. 

 
2. Pesan (caption) yang ada di dalam iklan Loffle menarik dan menggunakan 

kata-kata yang mudah dimengerti 

                                                           
61 Romy Victor Tanoni. Op.Cit. Hal. 2 

Gambar 4.5.1 Contoh visual yang ada pada iklan loffle 

Sumber: instagram.com/loffle.id 
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Pada pernyataan ini, dilihat dari tabel 4.3.2 pada halaman 46 didapatkan 

didapatkan 61 responden menjawab setuju dan 13 responden menjawab 

sangat setuju atau jika dijumlah menjadi 74 responden. Pernyataan ini 

menjadi salah satu pernyataan yang mendapatkan jawaban positif paling 

banyak. Artinya para responden menyetujui pesan yang ada pada iklan Loffle 

menggunakan kalimat-kalimat yang menarik dan mudah dipahami. 

3. Kondisi warna yang dipilih di dalam iklan Loffle mencolok (eye catching) dan 

serasi 

Pada pernyataan ini, dilihat dari tabel 4.3.3 pada halaman 47 didapatkan 47 

responden menjawab setuju dan 49 responden menjawab sangat setuju atau 

jika dijumlah menjadi 96 responden. Pernyataan ini mendapatkan jawaban 

positif paling tinggi diantara pernyataan lainnya. Artinya penggunaan 

kombinasi warna yang dimiliki Loffle sangat eye catching dan menarik 

perhatian sehingga hampir seluruh responden menyetujui pernyataan ini. 

Gambar 4.5.2 Contoh pesan (caption) iklan Loffle 

Sumber: instagram.com/loffle.id 
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4. Iklan mengandung pesan yang menunjukkan kualitas produk Loffle 

Pada pernyataan ini, dilihat dari tabel 4.3.4 pada halaman 47 didapatkan 50 

responden menjawab setuju dan 20 responden menjawab sangat setuju atau 

jika dijumlah menjadi 70 responden. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5.4 Contoh pesan iklan Loffle yang menunjukkan kualitas produk 

Sumber: instagram.com/loffle.id 

 

Gambar 4.5.3 Contoh-contoh iklan Loffle yang didominasi warna kuning 

Sumber: instagram.com/loffle.id 
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70% dari sampel penelitian ini menyetujui bahwa iklan mengandung pesan 

yang menunjukkan keunggulan dan kualitas produk Loffle. Pernyataan ini 

menunjukkan bahwa pesan-pesan yang ada pada iklan menunjukkan kualitas 

Loffle. Sehingga akhirnya membuat para calon konsumen menaruh perhatian 

pada iklan yang disajikan oleh Loffle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pesan (caption) yang ada pada iklan Loffle mengandung janji atau jaminan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5.5 Contoh iklan Loffle yang menunjukkan kualitas produk 

Sumber: instagram.com/loffle.id 

 

Gambar 4.5.6 Contoh pesan dalam iklan Loffle yang mengandung jaminan 

Sumber: instagram.com/loffle.id 
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Pada pernyataan ini, dilihat dari tabel 4.3.5 pada halaman 48 didapatkan 

didapatkan 38 responden menjawab setuju dan 5 responden menjawab 

sangat setuju atau jika dijumlah menjadi 43 responden. Pada variabel iklan, 

pernyataan ini menjadi salah satu pernyataan dengan jawaban positif paling 

sedikit. Artinya dalam pembuatan pesan iklan yang mengandung janji atau 

jaminan, Loffle kurang menarik perhatian. Sehingga hanya 43% dari sampel 

yang menyetujui pernyataan ini. 

Sedangkan iklan yang dapat menimbulkan keinginan ialah iklan yang 

dapat mempengaruhi sikap konsumen, yang pada akhirnya dapat mendorong 

atau menimbulkan keinginan konsumen untuk mencoba merek yang diiklankan. 

Yang terakhir ialah iklan yang dapat menghasilkan suatu tindakan yakni iklan 

memberikan pengaruh yang cukup kuat sehingga membuat penonton iklan 

mengambil tindakan untuk membeli merek yang diiklankan. 

Ketiga sub variabel (menarik, dapat menimbulkan keinginan dan dapat 

mempengaruhi sikap konsumen) ini juga mendapatkan jawaban yang sangat 

positif dari para responden. Berikut ini merupakan penjabaran pernyataan nomor 

enam sampai delapan pada kuesioner: 

6. Iklan Loffle menggunakan figure (talent) yang menarik dan terkenal 

Pada pernyataan ini, dilihat dari tabel 4.3.6 pada halaman 48 didapatkan 35 

responden menjawab setuju dan 8 responden menjawab sangat setuju atau 

jika dijumlah menjadi 43 responden. menyetujui pernyataan ini. Kurang dari 

setengah responden memilih jawaban “setuju” ataupun “sangat setuju”. 
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Hal ini artinya Loffle masih kurang dalam memilih talent iklan yang menarik 

atau terkenal pada iklannya, sehingga hanya 43% responden yang setuju 

dengan pernyataan ini. 

7. Pesan (caption) dan visual yang terdapat pada iklan Loffle menimbulkan 

keinginan untuk mencoba produk yang diiklankan 

Pada pernyataan ini, dilihat dari tabel 4.3.7 pada halaman 49didapatkan 61 

responden menjawab setuju dan 24 responden menjawab sangat setuju atau 

jika dijumlah menjadi 83 responden. Pernyataan ini menjadi salah satu 

pernyataan yang mendapatkan jawaban positif paling banyak. Artinya 83% 

responden setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa pesan dan 

komunikasi secara visual yang terdapat pada iklan Loffle dapat menimbulkan 

rasa ingin mencoba. 

8. Pesan (caption) dan visual pada iklan Loffle menimbulkan tindakan untuk 

membeli produk yang diiklankan 

Gambar 4.5.7 Contoh iklan Loffle dengan talent iklan yang menarik atau terkenal 

Sumber: instagram.com/loffle.id 
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Pada pernyataan ini, dilihat dari tabel 4.3.8 pada halaman 50 didapatkan 51 

responden menjawab setuju dan 16 responden menjawab sangat setuju atau 

jika dijumlah menjadi 67 responden. Ada lebih dari setengah sampel 

menyetujui pernyataan ini. Artinya para responden setuju dengan pernyataan 

yang menyatakan bahwa pesan dan komunikasi secara visual yang terdapat 

pada iklan Loffle dapat menimbulkan tindakan untuk membeli. Meskipun 

begitu, 30 responden sisanya menjawab netral dan 3 lainnya menjawab tidak 

setuju. Hal ini perlu diperhatikan oleh Loffle, sehingga kedepannya dapat 

membuat iklan yang lebih menarik sehingga mampu mempengaruhi para 

konsumennya. 

Dilihat melalui teori yang diungkapkan oleh Wibisono mengenai iklan ideal, 

Loffle dapat dianggap telah sukses dalam membuat iklan dengan baik. Hal 

tersebut dilihat dari sub variabel perhatian, menarik, dapat menimbulkan 

keinginan bahkan dapat menimbulkan suatu tindakan. Berdasarkan hasil 

deskripsi iklan yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui adanya respon yang 

sangat positif dari para responden. Hampir seluruh pernyataan yang ada di 

kuesioner mendapatkan jawaban positif lebih dari 50% atau lebih dari setengah 

sampel.  

Setengah dari pernyataan yang ada pada variabel iklan membahas 

mengenai pesan yang ada pada iklan Loffle di media sosial Instagram. Rata-rata 

dari pertanyaan tersebut memiliki jawaban lebih dari 50% atau lebih dari 

setengah responden menunjukkan reaksi positif. Hal ini menunjukkan bahwa 

pesan-pesan yang terkandung di dalam iklan Loffle di media sosial Instagram 

menarik serta menggunakan kata-kata yang mudah untuk dipahami. 



71 
 

Seperti pada pernyataan “Pesan (caption) dan visual yang terdapat pada 

iklan Loffle menimbulkan keinginan untuk mencoba produk yang diiklankan”, 61 

responden menjawab setuju dan 24 menjawab sangat setuju dengan adanya 

pernyataan tersebut. Yang artinya menunjukkan bahwa pesan yang terkandung 

dalam iklan mampu menimbulkan keinginan para responden sehingga ingin 

mencoba produk Loffle. 

Sedangkan sisa pernyataan lainnya yang ada di dalam variabel iklan ini 

lebih membahas mengenai visual yang termasuk dalam struktur iklan Loffle. 

Komunikasi melalui visual yang ada pada iklan Loffle juga mendapatkan respon 

yang positif dari para responden. Rata-rata ada lebih dari 50% responden 

menyatakan setuju atau sangat setuju di setiap pernyataan mengenai visual 

dalam iklan Loffle. Seperti pada pernyataan “Visual yang ada di dalam iklan 

Loffle menarik”, hampir seluruh responden menyetujui pernyataan tersebut. Hal 

ini menunjukkan bahwa komunikasi visual dalam iklan Loffle juga mampu 

menarik perhatian para responden. 

Dari deskripsi variabel iklan di atas dapat diketahui bahwa kombinasi 

melalui pesan dan komunikasi visual dalam sebuah iklan merupakan unsur yang 

sangat penting. Iklan dengan visual yang menarik serta pesan yang mudah 

dipahami akan lebih mudah untuk mempengaruhi tindakan konsumennya. 

4.5.2 Deskripsi Keputusan Pembelian Menurut Konsumen Loffle Di Kota 

Semarang 

Keputusan pembelian adalah posisi dimana seseorang membuat sebuah 

keputusan untuk membeli sebuah produk. Salah satu yang menjadi faktor 

mengapa seseorang membeli suatu produk ialah iklan. Iklan mampu memberikan 

informasi-informasi mengenai sebuah produk yang membuat konsumen akhirnya 
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percaya dan memutuskan untuk membeli sebuah produk. Terdapat empat aspek 

yang dapat mempengaruhi suatu keputusan pembelian, yakni perhatian, 

keyakinan, keinginan dan keyakinan.62 

Dilihat dari analisis deskripsi variabel yang telah dijabarkan di sub bab 

3.4.2, menunjukkan bahwa iklan yang disajikan oleh Loffle mampu 

mempengaruhi sebuah keputusan pembelian. Pandangan tersebut diukur dari 

melihat frekuensi jawaban yang diberikan oleh responden.  

Aspek pertama yang mempengaruhi keputusan pembelian ialah perhatian. 

Perhatian adalah kondisi dimana konsumen memberikan perhatian yang besar 

terhadap suatu produk. Aspek perhatian tersebut muncul ketika konsumen 

melihat sebuah iklan, kemudian menaruh perhatian khusus terhadap produk 

yang sedang dipasarkan. 

Aspek kedua adalah ketertarikan. Ketertatikan adalah kondisi dimana 

setelah konsumen menaruh perhatian, akan timbul ketertarikan pada suatu 

produk. Seperti aspek sebelumnya, aspek ini timbul saat calon konsumen melihat 

sebuah iklan. Kemudian aspek ketiga ialah keinginan. Keinginan ialah kondisi 

dimana setelah melihat sebuah iklan, calon konsumen tidak hanya menaruh 

perhatian dan merasa tertarik, namun juga berlanjut pada perasaan ingin 

memiliki suatu produk. 

Terakhir ialah aspek keyakinan. Setelah menerima informasi dari iklan, 

terdapat rasa yakin akan suatu produk. Keyakinan merupakan kondisi dimana 

timbul keyakinan pada diri individu terhadap produk tersebut sehingga 

menimbulkan keputusan (proses akhir) untuk memperolehnya dengan tindakan 

yang disebut membeli. 

                                                           
62 Ema Mardiastika. Op.Cit. Hal. 15 
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Keempat sub variabel keputusan pembelian (perhatian, ketertarikan, 

keinginan dan keyakinan), cukup mendapat jawaban yang positif dari para 

responden. Berikut ini merupakan penjabaran pernyataan nomor sembilan 

sampai dengan dua belas pada kuesioner: 

9. Iklan yang disajikan Loffle menimbulkan perhatian 

Pada pernyataan ini, dilihat dari tabel 4.3.9 pada halaman 50 didapatkan 64 

responden menjawab setuju dan 23 responden menjawab sangat setuju atau 

jika dijumlah menjadi 87 responden. Pada variabel keputusan pembelian, 

pernyataan ini menjadi pernyataan dengan jawaban positif paling banyak. 

Artinya dalam menyajikan sebuah iklan, Loffle mampu menimbulkan 

perhatian konsumennya, sehingga menaruh perhatian khusus pada sebuah 

produk yang dipasarkan. 

10. Menimbulkan ketertarikan pada produk Loffle setelah melihat iklan 

Pada pernyataan ini, dilihat dari tabel 4.3.10 pada halaman 51 didapatkan 57 

responden menjawab setuju dan 29 responden menjawab sangat setuju atau 

jika dijumlah menjadi 86 responden. Pernyataan ini menjadi salah satu 

pernyataan yang mendapat jawaban positif paling banyak pada variabel 

keputusan pembelian. Artinya lebih dari 80% responden terpengaruh oleh 

iklan Loffle. Hal tersebut dilihat dari adanya iklan Loffle, membuat para 

responden tertarik dengan produk-produk yang dipasarkan oleh Loffle. 

11. Menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian pada produk Loffle 

setelah melihat iklan 

Pernyataan ini menunjukkan, setelah para responden melihat iklan timbul 

rasa keinginan untuk membeli produk Loffle yang dipasarkan. Pernyataan ini 

dijawab positif oleh responden. Hal ini dilihat dari tabel 4.3.11 pada halaman 
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51 didapatkan  59 responden yang menjawab setuju dan 24 responden 

menjawab sangat setuju atau jika dijumlah menjadi 83 responden. Artinya 

lebih dari 80% responden yang ingin melakukan keputusan pembelian 

setelah melihat iklan Loffle melalui media sosial Instagram. 

12. Menimbulkan rasa yakin atau percaya pada produk Loffle sehingga 

melakukan keputusan pembelian setelah melihat iklan 

Pernyataan ini menunjukkan, setelah para responden melihat iklan timbul 

rasa yakin sehingga membuat keputusan pembelian pada produk Loffle yang 

dipasarkan. Pernyataan ini mendapat jawaban cukup positif oleh responden.  

Hal ini dilihat dari tabel 4.3.12 pada halaman 52 didapatkan 52 responden 

menjawab setuju dan 16 responden menjawab sangat setuju atau jika 

dijumlahkan menjadi 78 responden. Artinya lebih dari 75% responden yakin 

terhadap produk Loffle akibat melihat iklan Loffle melalui media sosial 

Instagram. 

Dari hasil penelitian variabel keputusan pembelian Loffle di kota 

Semarang, menunjukkan bahwa adanya iklan melalui media sosial Instagram 

dapat mengundang perhatian khusus para calon konsumen terhadap produk 

Loffle yang dipasarkan. Hal tersebut diukur berdasarkan melihat frekuensi 

jawaban dari pernyataan yang paling tinggi. Pada pernyataan “Iklan yang 

disajikan Loffle menimbulkan perhatian”, mendapat 87% jawaban positif atau 64 

responden setuju dan 23 responden lainnya sangat setuju. 

Teori keputusan pembelian oleh Lucas dan Britt diterapkan pada penelitian 

ini. Diketahui bahwa hasilnya ialah konsumen Loffle di kota Semarang, lebih 

banyak dipengaruhi oleh perhatian. Daya tarik dari iklan Loffle dapat 
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mempengaruhi lebih besar dibandingkan dengan sub variabel ketertarikan, 

keinginan dan keyakinan. 

4.5.3 Pengaruh Iklan Melalui Media Sosial Instagram Terhadap Keputusan 

Pembelian Loffle Di Kota Semarang 

Dari hasil uji statistik t yang telah dilakukan menunjukkan hasil adanya 

pengaruh melalui media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian Loffle di 

kota Semarang. Berdasarkan hasil uji t melalui SPSS, diketahui t hitung iklan 

melalui media sosial Instagram 10,546 > dari t tabel 1, 66055 atau dalam sig. 

0,000 < 0,05 adalah signifikansi pada taraf signifikansi 5% artinya Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

Hipotesis diterima, artinya iklan melalui media sosial Instagram 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Loffle di kota 

Semarang. Hal ini disebabkan para konsumen Loffle mengetahui produk setelah 

melihat iklan di Instagram.  

Telah dijelaskan oleh Kotler dan Armstrong, perlu adanya pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi berbagai alternatif, keputusan 

pembelian sampai pada perilaku pasca pembelian. Dalam proses keputusan 

pembelian itulah iklan dapat mempengaruhi. Setelah melihat iklan di Instagram, 

para konsumen terus mencari informasi-informasi mengenai produk Loffle. Hal 

tersebut akhirnya membuat produk Loffle dikenal dan mempengaruhi keputusan 

pembelian.  

Iklan yang menarik dan informatif akan lebih mudah mempengaruhi 

konsumen saat proses pencarian informasi berlangsung. Seperti yang 

diungkapkan oleh Lucas dan Britt, aspek-aspek yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian adalah mengundang perhatian, ketertarikan, keinginan dan 
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keyakinan. Sehingga iklan yang mampu mengundang perhatian, ketertarikan, 

keinginan hingga keyakinan akan mampu mempengaruhi keputusan pembelian.  

Melihat hasil dari jawaban responden di kuesioner pada variabel Iklan, 

rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju, hal ini tentunya bersifat 

positif untuk Loffle sebagai produsen. Sehingga untuk meningkatkan keputusan 

pembelian, Loffle harus mempertahankan kualitas dari iklan itu sendiri. Dalam 

pembuatan iklan, Loffle menarik perhatian konsumennya baik secara pesan 

maupun komunikasi visualnya. Iklan tidak cukup dengan pesan yang menarik, 

Loffle juga menyajikan pesan yang mudah dipahami pula. Untuk memikat para 

konsumen Loffle, pesan yang disajikan dalam iklan juga menunjukkan kualitas 

produk dan mengandung sebuah jaminan, sehingga konsumen yakin dan 

membuat keputusan pembelian. Dalam membentuk komunikasi visualnya, Loffle 

juga perlu memperhatikan warna yang serasi dan mencolok (eye catching) dan 

menggunakan talent iklan yang menarik.  

Selain konteks dari iklan, pemilihan media menjadi hal yang cukup 

penting. Diungkapkan oleh Gitosudarmo, bahwa tujuan dari iklan adalah untuk 

memilih media yang tepat untuk kampanye iklan dalam rangka membuat 

konsumen menjadi lebih mengetahui, paham, menentukan sikap, dan membeli 

produk yang dihasilkan oleh produsen.63 Hal tersebut artinya Loffle tepat memilih 

media sosial Instagram sebagai media periklanannya. Melihat adanya pengaruh 

dan jawaban responden yang positif, Loffle harus mempertahankan penggunaan 

media periklanan ini untuk mempengaruhi keputusan pembelian. 

  

                                                           
63 Immanuel Fernando Siagian. 2017. Pengaruh Iklan dan Citra Merek terhadap Keputusan 
Pembelian Motor Yamaha New V-xion di kota Kendari. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Halu Oleo Kendari. Hal. 81 


