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ABSTRAK 

 
 Skripsi ini berjudul “Pengaruh Periklanan Produk Terhadap 
Keputusan Pembelian Konsumen Pada PT Sumber Alfaria Trijaya 
(Alfamart) Bandung”, disusun oleh Rian Bintani (0206M09), dibimbing oleh 
Ibu Sri Wilujeng SP,S.E.,M.P. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan periklanan produk yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya 
(Alfamart), untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan 
periklanan produk yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), 
dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh periklanan produk terhadap 
keputusan pembelian konsumen pada PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart). 

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah 
metode penelitian deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang 
dilakukan adalah melalui penyebaran kuesioner. Pengujian melakukan skala likert 
untuk mengetahui pengaruh periklanan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Dengan meggunakan koefisien Rank Spearman diperoleh nilai rs sebesar 
0,614. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rs mempunyai hubungan kuat antara 
variabel X (periklanan) dengan variabel Y (keputusan pembelian). Besarnya kd 
sebesar 37,70% sisanya sebesar 62,30% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diukur dalam penelitian ini. 

Berdasarkan perhitungan uji analisis t dengan taraf signifikansi (α) sebesar 
5%, diperoleh thitung  sebesar 6,647 dan ttabel, sebesar 1,6760. Hal ini menunjukkan 
bahwa thitung  ≥  ttabel, , sehingga berada pada daerah penolakan Ho oleh karena itu 
hipotesis yang diajukan penulis yaitu ”pengaruh periklanan produk terhadap 
keputusan pembelian konsumen pada PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart)“, 
dapat diterima. 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan 
bahwa periklanan yang dilakukan pada PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan untuk saran yang diberikan 
kepada perusahaan adalah sebaiknya frekuensi penayangan iklan baik dimedia 
cetak maupun media elektronik ditambah lagi dan perusahaan melakukan 
terobosan-terobosan periklanan yang lebih baru. Misalnya dengan menggunakan 
billboard dengan ukuran yang besar. Semuannya dilakukan agar dapat menarik 
perhatian orang dan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 
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