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ABSTRAK 

PRESCILIA NANI LESTARI, 2012, Pengaruh Iklan, Brand Trust, 

dan Brand Image Terhadap Minat Beli Konsumen WiGo 4G WiMax Di Kota 

Balikpapan (dibawah bimbingan Bapak Pamasang S. Siburian dan Ibu Asnawati) 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh iklan, brand trust, dan brand image terhadap minat beli konsumen pada 

WiGo 4G WiMax di kota balikpapan dan untuk mengetahui variabel iklan, brand 

trust, dan brand image, mana yang paling dominan pengaruhnya terhadap minat 

beli konsumen pada WiGo 4G WiMax di kota balikpapan. 

Dasar teori yang digunakan adalah Manajemen Pemasaran dengan 

menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah: 

Dari hasil analisis diketahui bahwa fungsi regresi linier berganda 

adalah Y = 0,841 + 0,313X1 + 0,181X2 + 0,301X3. Hasil analisis yang diperoleh 

yaitu adanya pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel iklan, 

brand trust, dan brand image terhadap minat beli konsumen WiGo 4G WiMax di 
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kota balikpapan. Pengaruh yang paling dominan terhadap minat beli konsumen 

pada WiGo 4G WiMax di kota balikpapan adalah variabel iklan.  

Pada penelitian ini tentang Pengaruh Iklan, Brand Trust, dan Brand 

Image terhadap minat beli konsumen WiGO 4G WiMax Di Kota Balikpapan. 

Hipotesis yang penulis ajukan hipotesis yang pertama dapat diterima dan terbukti 

secara statistic, hipotesis kedua juga dapat diterima dan terbukti secara statistik.  

Kata Kunci: Iklan, Kepercayaan Merek, Citra Merek, Minat Beli Konsumen  

 

ABSTRACT 

PRESCILIA NANI LESTARI, 2012, The influence Advertising, 

Brand Trust and Brand Image Of Consumer Interests Buy Wigo 4G WiMax 

In Balikpapan City (under the guidance of Mr. Pamasang S. Siburian and Mrs. 

Asnawati) 

Purpose of this research was to investigate and analyze the influence of 

advertising, brand trust and brand image on consumer buying interest on Wigo 4G 

WiMax in the city Balikpapan and to find the variable advertising, brand trust and 

brand image, which is the most dominant influence on consumer buying interest 

on Wigo 4G WiMax in the city Balikpapan. 

Basic theory used is Marketing Management using analysis tool 

Multiple Linear Regression. Based on the analysis and discussion, the conclusions 

this research are: 

From the analysis results it is known that the function of multiple 

linear regression is Y = 0.841 + 0.313 X1 + 0.181 X2 + 0.301 X3. The results of 

the analysis obtained by a significant effect between the variables together 

advertising, brand trust and brand image to consumers to buy Wigo 4G WiMax in 

the city Balikpapan. The most dominant influences on consumer buying interest 

on Wigo 4G WiMax in balikpapan city is advertising variable. 
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In this research about the The influence Advertising, Brand Trust and 

Brand Image for consumers to buy Wigo 4G WiMax In the city of Balikpapan. 

The hypothesis that the authors propose that the first hypothesis can be accepted 

and proven statistically, the second hypothesis can also be accepted and proven 

statistically. 

Key Words: Advertising, Brand Trust, Brand Image, Consumer Interest 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang sangat maju dengan cepat mengakibatkan 

adanya peningkatan globalisasi di bidang teknologi informasi, dimana informasi 

dapat diketahui secara cepat. Pihak-pihak yang ingin berkembang senantiasa 

mengikuti perkembangan teknologi informasi tersebut sebab pengetahuan dan 

pemanfaatan teknologi informasi merupakan tuntutan zaman. Dengan mengikuti 

perkembangan teknologi informasi, kita dapat mengetahui tentang informasi 

global, pengiriman berita dan data, dan sebagainya. 

Salah satu teknologi informasi adalah Interconnected Network atau 

lebih popular dengan sebutan Internet, yaitu sebuah sistem komunikasi global 

yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer 

diseluruh dunia. Internet menyediakan akses untuk layanan komunikasi yang 

tersebar di seluruh Indonesia bahkan seluruh Dunia. 

PT.Berca Hardayaperkasa (Berca) menyediakan dan memperkenalkan 

WiGo. WiGo merupakan layanan akses internet yang cepat dan handal, karena 

WiGo tidak mengeluarkan layanan internet dengan kecepatan 3G, melainkan 

Berca memperkenalkan dengan produk WiGo 4G WiMax  yang merupakan 

layanan internet inovasi terbaru berteknologi Broadband yang diberi nama 

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access). WiMax adalah salah 

satu teknologi telekomunikasi pita lebar yang menyediakan data, voice dan video 

melalui teknologi nirkabel. WiMax memiliki keunggulan utama, yakni dapat 

melayani pelanggan dengan kecepatan tinggi hingga 100Mb secara konstan, 
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karena teknologi ini dapat memberikan jaminan QoS (Quality of Service) terhadap 

layanannya. 

WiGo 4G WiMax merupakan aktifasi yang cepat dan handal tanpa 

menggunakan kabel sama sekali. Berca mengoperasikan WiGo di frekuensi 

2.3GHZ dengan lebar pita/bandwith 30MHZ yang hanya diperuntukkan layanan 

data, sehingga menjamin layanan akses internet berkecepatan tinggi bahkan 

mencapai 100Mb. Dengan teknologi 4G, WiGo dapat membatasi jumlah 

pengguna pada setiap BTS (Base Transceiver Station) sehingga konsumen dapat 

merasakan kecepatan internet yang stabil. WiGo juga dapat mengontrol performa 

perangkat yang digunakan sehingga kualitas layanan internet tetap terjaga 

(http://www.haluankepri.com/ekonomi-bisnis/bisnis/25993-saatnyaberalih-ke-

wigo-4g-wimax.html diakses pada tanggal 3 September 2012). 

Jaringan yang dimiliki khusus untuk melayani data, sehingga 

menghasilkan konektivitas internet yang berkecepatan tinggi, dan menjadi solusi 

bagi masyarakat untuk menggunakan internet baik di rumah, kantor, bahkan di 

sekolah atau kampus. Yang tidak kalah pentingnya internet yang ditawarkan 

adalah  layanan internet tanpa batas (unlimited access).  

WiGo menawarkan 4G broadband internet solution dan dengan 

layanan fitur teknologi terbaru 4G WiFi, berca juga memberikan jaminan kepada 

pelanggan pengguna internet dengan akses layanan data minimal 1Mb. Selama ini 

konsentrasi pengguna internet lebih banyak di pulau Jawa, dan sekarang Berca 

membuka market share ke luar pulau Jawa.  

Berca memperpanjang programnya ke kota Balikpapan sejak 2011, 

kemudian juga mengoperasikan ke kota Medan, Batam, Denpasar dan Makassar. 

Selanjutnya, WiGo juga akan hadir di Pontianak, Palembang dan Pekanbaru, 

cukup terbilang baru namun mendapatkan tanggapan positif yang luar biasa. 

Adapun berbagai pilihan paket yang di sediakan yaitu merupakan sistem kontrak 

dan regular, sistem kontrak menggunakan WiGo dengan pembayaran jangka dua 

belas bulan (1 tahun), sedangkan sistem regular merupakan sistem yang 

http://www.haluankepri.com/ekonomi-bisnis/bisnis/25993-saatnyaberalih-ke-wigo-4g-wimax.html
http://www.haluankepri.com/ekonomi-bisnis/bisnis/25993-saatnyaberalih-ke-wigo-4g-wimax.html
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pembayarannya setiap bulan. Alat WiFi diberikan juga dengan sistem pinjam 

gratis. Dibawah ini adalah jenis-jenis paket yag disediakan 

1. WiGO Start Regular 1 Mbps 2GB 220,000 Deposit 300,000. Contract 1 Mbps 

4GB 220,000 Non Deposit. 

2. WiGO Cepat Home Regular 1 Mbps 6GB 385,000 Deposit 300,000.Contract 

1 Mbps 12GB 385,000 Non Deposit. 

3. WiGO Cepat Family Regular 2 Mbps 12GB 715,000 Deposit 300,000. 

Contract 2 Mbps 24GB 715,000 Non Deposit. 

4. WiGO SOHO Silver Regular 3 Mbps 24GB 1,648,900 Deposit 

300,000.Contract 3 Mbps 48GB 1,428,900 Non Deposit. 

5. WIGO SOHO Gold Regular 4 Mbps Unlimited 5,058,900 Deposit 300,000. 

Contract 4 Mbps Unlimited 4,398,900 Non Deposit. 

Ada beberapa faktor konsumen untuk memilih memakai WiGo. seperti 

Iklan, dimana iklan memperkenalkan produk dan menginformasikan adanya 

produk tersebut dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki produk tersebut. Iklan 

adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau 

jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar (Kotler dan Keller, 2007). Dengan 

adanya iklan barang atau jasa yang dijual dapat diketahui oleh masyarakat.  

Iklan WiGo untuk saat ini memang belum ditayangkan di Televisi, 

namun baru melaksanakan iklannya melalui surat  kabar lokal, brosur yang 

dibagikan dan banner yang terpasang serta promosi di toko-toko komputer yang 

terletak dipinggir jalan sehingga mudah untuk dilihat oleh masyarakat. Kurangnya 

iklan berdampak akan berkurangnya minat beli konsumen itu sendiri. Penelitian 

yang di lakukan oleh Esthi Dwityanti (2008) penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap 

Layanan Internet Banking Mandiri” (Studi Kasus Pada Karyawan Departemen 

Pekerjaan Umum Jakarta). Variabel iklan memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 

< 0,05 dan hasil analisis regresi linear berganda adalah 0,538. 
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Merek juga merupakan hal terpenting, karena merek akan membawa 

citra suatu perusahaan. Merek adalah nama, istilah, tanda atau desain, atau 

kombinasi dari semua ini yang memperlihatkan identitas produk atau jasa dari 

satu penjual atau kelompok penjual dan membedakan produk itu dari produk 

pesaing (Kotler dan Keller, 2007). WiGo 4G WiMax memang memberikan janji 

kepada calon konsumen akan kecepatan koneksi yang cepat di banding provider 

lain, namun masih ada beberapa yang sedikit mengecewakan yaitu koneksi 

jaringannya belum mencakup seluruh kota Balikpapan, hanya baru di beberapa 

tempat saja seperti pusat kota atau daerah perkantoran, dan belum mencapai 

daerah Kilo dan Manggar atau keseluruhan daerah Balikpapan.  

Hal ini menjadi sedikit ancaman kepada WiGo akan konsumen yang 

telah tertarik dan ingin menggunakan WiGo namun belum mencapai ke tempat 

daerah di mana konsumen tersebut tinggal, hal ini tidak lepas dari masih 

terbatasnya BTS yang melingkupi area Balikpapan. Maka dengan itu WiGo masih 

menggunakan tes Trial atau percobaan selama tiga hari dulu kepada calon 

konsumennya untuk melihat apakah koneksi jaringan lancar dan tanpa hambatan. 

Pada saat percobaan konsumen diminta untuk memberikan deposit sebesar Rp 

300.000, tapi apabila konsumen tidak jadi menggunakan WiGo tersebut maka 

deposit yang telah diberikan dapat di ambil kembali.   

Dalam penelitian Albari dan Anita Liriswati (2004) meneliti bahwa 

Brand Trust juga mempengaruhi minat beli yang dilakukan oleh konsumen. Judul 

penelitiannya adalah “Analisis Minat Beli Konsumen Sabun Cair Lux, Biore dan 

Lifebuoy di Kotamadya Yogyakarta Ditinjau Dari Pengaruh Sikapnya Setelah 

Melihat Iklan di Televisi dan Norma Subyektif”. Di mana norma subyektifnya 

adalah variabel Brand Trust dan sikap. Variabel Brand Trust mempengaruhi minat 

pembelian dengan hasil semuanya menunjukkan nilai positif dan taraf signifikansi 

di bawah 5% yaitu 0.00. Kepercayaan konsumen terhadap merek jelas-jelas 

mempengaruhi minat pembelian, karena konsumen memiliki sikap yang lebih 

waspada terhadap merk yang belum dikenal. 
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Selain Brand Trust variabel lain yang digunakan adalah Brand Image. 

Dimana Citra merek merupakan hal penting bagi perusahaan untuk menguatkan 

persepsi positif di benak konsumen. Pada penelitian Bambang Pujadi, SE (2010) 

yang meneliti tentang “Studi Tentang Pengaruh Citra Merek  Terhadap Minat Beli 

Melalui Sikap Terhadap Merek”. Diperoleh hasil nilai P (Probability) sebesar 

0,000 dibawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa Brand Image mempengaruhi minat 

beli konsumen . 

Berdasarkan uraian yang telah di bahas maka penelitian ini menitik 

beratkan permasalahan pada Iklan, Brand Trust, dan Brand Image dengan judul 

“Pengaruh Iklan, Brand Trust Dan Brand Image Terhadap  Minat Beli Konsumen 

Wigo 4g Wimax Di Kota Balikpapan”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Iklan, Brand Trust, dan Brand Image berpengaruh positif dan 

signifikan secara bersama-sama terhadap Minat Beli konsumen WiGo 4G 

WiMax PT Berca Hrdayaperkasa di kota Balikpapan? 

2. Dari ketiga variabel tersebut yaitu Iklan, Brand Trust, dan Brand Image mana 

yang paling dominan pengaruhnya terhadap Minat Beli konsumen WiGo 4G 

WiMax PT Berca Hrdayaperkasa di kota Balikpapan?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa Iklan, Brand Trust, dan Brand 

Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli konsumen 

WiGo 4G WiMax PT Berca Hrdayaperkasa di kota Balikpapan.  

2. Untuk mengetahui variabel Iklan, Brand Trust, dan Brand Image mana yang 

paling dominan pengaruhnya terhadap Minat Beli konsumen WiGo 4G 

WiMax PT Berca Hrdayaperkasa di kota Balikpapan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Iklan, 

Brand Trust, Brand Image pada minat beli konsumen akan produk WiGo 4G. 
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1. Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi perusahaan untuk 

membantu bagaimanakah minat beli konsumen akan produknya karena 

pengaruh dari iklan yang di berikan,Brand trust yang dimiliki serta Brand 

image yang ada pada perusahaan. 

2. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan pada penelitian-

penelitian selanjutnya.  

 

II. Kajian Pustaka 

A. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan sebuah konsep ilmu dalam strategi bisnis yang 

bertujuan untuk mencapai kepuasan berkelanjutan bagi stakeholder (konsumen, 

karyawan, pemegang saham). Sebagai ilmu, pemasran merupakan ilmu 

pengetahuan yang obyektif, yang diperoleh dengan penggunaan instrument-

instrumen tertentu untuk mengukur kinerja dari aktivitas bisnis dalam 

membentuk, mengembangkan, mengarahkan pertukaran yang saling 

menguntungkan dalam jangka panjang antara produsen dan konsumen atau 

pemakai Hasan (2009 :1). 

Kegiatan pemasaran perusahaan harus dapat memberikan kepuasan 

kepada konsumennya, sehingga konsumen mempunyai pandangan yang lebih 

positif terhadap perusahaan, dimana hal ini adalah kunci sukses keberhasilan 

perusahaan. Semakin berkembangnya perekonomian, maka pemuasan kebutuhan 

pelanggan sangat penting. Oleh karena itu setiap perusahaan harus mampu 

mengembangkan produk untuk dapat memuaskan konsumen. Tanpa tercapainya 

kepuasan yang dirasakan oleh konsumen, maka kegiatan pemasaran dapat 

dikatakan belum beerhasil. 

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 pembelian (Tjiptono, 2008: 226). Pada 
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dasarnya promosi atau iklan adalah semua bentuk penyajian komunikasi non 

pribadi tentang ide-ide, produk dan jasa yang ditawarkan oleh produsen, dengan 

maksud untuk mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk yang 

ditawarkan. 

Kepercayaan pada merek dapat diwujudkan apabila sebuah produk 

telah memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen, dimana mereka akan puas 

terhadap produk tersebut. Kepercayaan akan timbul apabila konsumen telah 

merasakan kepuasan karena telah mengkonsumsi atau menggunakan produk 

dengan merek tertentu. Konsumen yang merasa nyaman dan percaya karena 

sebuah produk, tidak akan mudah meninggalkan atau mengganti produk tersebut 

dengan produk merek lain. Oleh karena itu merek juga berperan penting untuk 

menjadi identitas produk tersebut. Suatu merek harus dapat memberikan 

kepercayaan terhadap konsumen bahwa merek tersebut benar-benar dapat 

dipercaya. Dengan dibangunnya sebuah brand trust oleh sebuah perusahaan, 

maka masyarakat akan yakin bahwa produk yang dikeluarkan oleh merek tersebut 

akan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 

Merek (brand) adalah nama, tanda, simbol, desain atau kombinasi hal-

hal tersebut, yang ditujukan untuk mendefinisikan dan mendiferensiasikan 

(pembeda) barang atau layanan penjual lain (Kotler dan Keller, 2006). Merek 

adalah entitas yang mudah dikenali, dan menjanjikan nilai-nilai tertentu. Menurut 

Kertajaya (2005) citra merek adalah gebyar dari seluruh asosiasi yang terkait pada 

suatu merek yang sudah ada ibenak konsumen. Pembentukan citra merek juga 

dipengaruhi oleh pengalaman konsumen.Merek pada dasarnya merupakan hal 

yang penting dalam memasarkan suatu produk. Produsen harus mampu 

menghasilkan suatu merek yang mudah dikenal, sehingga dapat selalu diingat 

oleh konsumen dengan citra yang baik, yang kemudian muncul Brand Image. 

Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran 

yang membentuk suatu persepsi. Minat beli ini menciptakan suatu motivasi yang 

terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat 

yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya 

akan mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu. Konsumen 
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dimanapun dan kapanpun akan dihadapkan dengan sebuah keputusan pembelian 

untuk melakukan transaksi pembelian. Dimana konsumen akan membandingkan 

atau mempertimbangkan satu barang dengan barang lainnya untuk mereka 

konsumsi. 

Stigler (1995) dalam Pujadi (2010) menyatakan bahwa suatu merek 

yang dikenal oleh pembeli akan menimbulkan minatnya untuk mengambil 

keputusan pembelian. Dampak dari simbol suatu produk memberikan arti didalam 

pengambilan keputusan konsumen sebab simbol dan image merupakan hal 

penting dalam periklanan dan mempunyai pengaruh dalam minat untuk membeli. 

 

B. Kerangka Konsep  

 

 

 

                    

       H1 

 

                                                       

 
 

        H2 

Gambar 2.1  Kerangka Konsep 

C. Pengembangan Hipotesis 

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut : 

H1:  Diduga variabel Iklan, Brand Trust, dan Brand Image berpengaruh positif 

 dan signifikan secara bersama-sama terhadap Minat Beli konsumen WiGo 

 4G WiMax PT Berca Hrdayaperkasa di kota Balikpapan. 

MInat Beli 

(Y) 

Brand Trust 

(X2) 

  

Brand Image 

(X3) 

 

Iklan 

(X1) 
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H2:  Diduga secara dominan variabel iklan berpengaruh positif dan signifikan 

 terhadap minat beli konsumen WiGo 4G WiMax PT Berca Hrdayaperkasa 

 di kota Balikpapan.   

 

III. Metode Penelitian 

a. Regresi linier berganda, untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen iklan (X1), brand trust (X2), brand image (X3) terhadap variabel 

dependen Minat beli (Y). 

b. Pengujian Hipotesis  

1. Perhitungan koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengetahui kuatnya 

pengaruh antara variabel bebas dan tidak bebas. 

2. Perhitungan koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui 

besarnya persentase variasi yang dapat dijelaskan oleh garis linier 

berganda. Semakin besar nilai R
2
, maka semakin tepat model regresi yang 

dipakai sebagai alat peramalan, karena total variasi dapat menjelaskan 

variabel tidak bebas. 

3. Uji F (Simultan) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel– variabel 

independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen.  

4. Uji T (Parsial) dilaksanakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh 

independen secara individu terhadap variabel dependen dengan 

menganggap variabel lain bersifat konstan. 

 

IV. Analisis dan Pembahasan 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara 

iklan, brand trust, brand image terhadap minat beli, menggunakan bantuan 

komputer program SPSS ver 18.0 maka menghasilkan persamaan regresi 

berganda sebagai berikut:  

Y = 0,886 + 0,367X1 + 0,217X2 + 0,198X3 

Persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel 

iklan (X1) sebesar 0,367 dengan nilai standardized coefficient beta sebesar 0,474 
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dan nilai thitung sebesar  3,732 dengan siginifikansi sebesar 0,000 yang berarti 

bahwa variabel iklan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen WiGo 4G WiMax di kota Balikpapan (Y). 

Nilai koefisien regresi variabel brand trust (X2) sebesar 0,217 dengan 

strandardized coefficient beta sebesar 0,235 dengan nilai thitung 3,257 dengan 

signifikansi sebesar 0,002 yang berarti variabel brad trust berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli konsumen WiGo 4G WiMax PT Berca 

Hrdayaperkasa di kota Balikpapan(Y).  

Nilai kokoefisien regresi variabel brand image (X3) sebesar 0,198 

dengan strandardized coefficient beta sebesar 0,258 dengan thitung 1,988 dengan 

signifikansi sebesar 0,51 yang berarti variabel brand image berpengaruh positif 

tapi tidak signifikan terhadap minat beli konsumen WiGo 4G WiMax PT Berca 

Hrdayaperkasa di kota Balikpapan (Y). 

1. Koefisien Korelasi (R)  

Berdasarkan hasil data didapatkan nilai koefisien korelasi R sebesar 0,867. 

Hal ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel iklan 

(X1), brand trust (X2), dan brand image (X3) dengan variabel minat beli 

(Y)  karena berada pada interval 0,800 – 1,000. 

2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan data dari tabel yang menunjukkan koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,752 artinya bahwa 75,2% variasi dari variabel iklan (X1), brand 

trust (X2), dan brand image (X3), dan untuk sisanya adalah sebesar 24,8% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di teliti pada penelitian ini.  

3. Uji F (Simultan) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai 

Fhitung sebesar 71,858 sedangkan Ftabel pada taraf signifikan (α) = 0,05 

dengan df1 = 3 dan df2 = 71 adalah sebesar 2,734. Maka Fhitung > Ftabel atau 

pada tabel ANOVA terihat nilai signifikansi 0,000 untuk seluruh variabel 

dengan demikian bahwa dengan uji secara bersama-sama variabel iklan, 

brand trust, dan brand image berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap minat beli. 
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4. Uji T (Parsial) 

Pada level of significant 0,05 diperoleh thitung untuk variabel iklan (X1) 

sebesar 3,732 dan diketahui ttabel 1,6660, maka thitung > ttabel dengan 

demikian variabel iklan terbukti berpengaruh positif dan signifikan pada 

minat beli WiGo 4G WiMax.  

Pada level of significant 0,05 diperoleh thitung variabel brand trust sebesar 

3,257 dan ttabel 1,6660, maka thitung > ttabel. Dengan demikian variabel brand 

trust terbukti berpengaruh positif  dan signifikan terhadap minat beli 

WiGo 4G WiMax.  

Pada level of significant 0,05 diperoleh thitung variabel brand image sebesar 

1,988 dan ttabel 1,6660, maka thitung > ttabel. Dengan demikian variabel brand 

trust terbukti berpengaruh positif  namun tidak signifikan terhadap  minat 

beli WiGo 4G WiMax. 

Pengaruh Iklan, Brand Trust, dan Brand Image Terhadap Minat Beli 

Konsumen WiGo 4G WiMax PT Berca Hrdayaperkasa Di  Kota Balikpapan, Nilai 

korelasi (R) sebesar 0,867 ini berarti hubungan antara variabel bebas yang terdiri 

dari iklan, brand trust, dan brand image mempunyai hubungan yang kuat dengan 

minat beli konsumen WiGo 4G WiMax di kota Balikpapan, hal ini ditunjukkan 

oleh niai korelasi (R) sebesar 0,867. Iklan, brand trust, dan brand image 

mempunyai pengaruh terhadap minat beli konsumen WiGo 4G WiMax di kota 

Balikpapan, hal ini berdasarkan hasil perhitungan dan analisis diperoleh 

persamaan regresi linier, sebagai berikut: 

Y = 0,886 + 0,367X1 + 0,217X2 + 0,198X3 

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa variabel iklan 

(X1), brand trust (X2), dan brand image (X3) mempunyai pengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen WiGo 4G WiMax di kota Balikpapan. Nilai 

koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan nilai sebesar 0,752 , hal ini menunjukkan 

besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu iklan, brand trust, 

dan brand image terhadap minat beli konsumen sebesar 75,2% dan selebihnya 

sebesar 24,8% ditentukan oleh faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.  
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Hasil uji f yang menunjukkan bahwa variabel iklan (X1), brand trust 

(X2) dan brand image (X3), secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

bermakna terhadap minat beli konsumen WiGo 4G WiMax di kota Balikpapan, 

karena nilai F hasil perhitungan 71,858  jauh lebih besar dari nilai yang ada pada 

tabel distribusi F 2,734.  

Pengaruh yang bersifat searah tersebut bermakna bahwa, jika variabel-

variabel bebas meningkat atau kondisinya lebih baik, maka minat beli konsumen 

pada layanan internet WiGo 4G WiMax di kota Balikpapan akan meningkat pula 

karena semua nilai koefisien regresi dari perhitungan yang ada menunjukkan 

tanda positif. Oleh itu secara umum upaya untuk meningkatkan minat beli 

konsumen pada WiGo harus memperhatikan secara simultan semua variabel iklan 

(X1), brand trust (X2), dan brand image (X3). Dari hasil penelitian yang ada 

menerima hipotesis penulis bahwa, H1: Variabel iklan, brand trust, dan brand 

image berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap minat 

beli konsumen WiGo 4G WiMax di kota balikpapan. 

Variabel Iklan Berpengaruh Dominan Terhadap Minat Beli Konsumen 

WiGo 4G WiMax PT Berca Hrdayaperkasa Di Kota Balikpapan, Jika dilihat pada 

pengujian hipotesis secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa dari ketiga variabel 

iklan, brand trust, dan brand image, satu variabel bebas yakni variabel iklan (X1) 

mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap minat beli konsumen WiGO 

4G WiMax.  

Hal ini berarti bahwa dilihat dari iklan merupakan kegiatan bauran 

promosi yang diamana aktivitasnya bertujuan untuk meningkatkan penjualan 

produk yang dilakukan oeh perusahaan. Iklan juga secara sederhana di artikan 

sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat 

lewat sebuah media seperti yang dilakukan oleh WiGo yang membuat iklan pada 

surat kabar, brosur, dan banner. H2: Variabel iklan berpengaruh dominan terhadap 

minat beli konsumen WiGo 4G WiMax di kota Balikpapan. 

. 
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V. Simpulan dan Saran 

A. Simpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

a. Melalui pengujian secara serempak/bersama-sama (Uji F) dapat dismpulkan 

bahwa iklan, brand trust, dan brand image secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel dependen minat beli 

konsumen WiGo 4G WiMax di kota Balikpapan. Dengan demikian hipotesis 

pertama diterima. 

b. Secara parsial (Uji T) ternyata dari hasil penelitian membuktikan bahwa tidak 

semua indikator dari variabel independen yaitu variabel iklan, brand trust, dan 

brand image mempunyai pegaruh yang positif dan signifikan terhadap 

variabel dependen minat beli konsumen WiGo 4G WiMax di kota Balikpapan. 

Variabel iklan disini terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

dan yang paling dominan pengaruhnya terhadap minat beli konsumen WiGo 

4G WiMax di kota Balikpapan. Kemudian variabel brand trust berpengaruh 

positif dan signifikan namun dari angka yang ditunjukkan variabel brand trust 

tidak dominan, dan variabel brand image berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap minat beli konsumen WiGo 4G WiMax PT Berca 

Hardayaperkasa di kota Balikpapan.  Dengan demikian hipotesis ke dua 

diterima. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini adalah saran yang dapat 

disampaikan oleh peneliti: 

a.  Kepada perusahaan WiGo yang memberikan dan menjualkan layanan internet 

WiGo 4G untuk memberikan perhatian yang lebih lagi, dalam membangun 

kepercayaan merek kepada konsumen atau masyarakat agar dapat menarik 

minat beli pada produk yang ditawarkan dan memberikan penawaran pada 

keunggulan produk yang tidak dapat atau belum ada di kota balikpapan 

khususnya. Dan memberikan kesan bahwa produk WiGo yang ditawarkan 
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dapat memberikan kesesuaian dengan kepriadian masyarakat sekarang 

khususnya masyarakat di Balikpapan. Serta dalam memberikan pencitraan 

merek yang dimiliki, yang mana bahwa WiGo memang merupakan provider 

layanan internet yang sangat bermutu, untuk itu WiGo harus lebih aktif lagi 

dalam berpromosi khususnya dengan media iklan yang mana iklan merupakan 

suatu media yang paling banyak digunakan oleh produsen untuk menarik 

perhatian dan minat beli konsumen. 

b. Kepada WiGo untuk lebih meningkatkan lagi iklan yang dilakukan misalnya 

untuk beriklan pada televisi lokal dan memperbanyak banner yang dipasang di 

jalan sehingga mesyarakat kota balikpapan dapat lebih banyak yang melihat 

dan akan mengetahui tentang WiGo karena bannernya yang di pasang lebih 

banyak akan memberikan ingatan ulang-mengulang di benak masyarakat, 

apalagi diketahui bahwa saat ini di kota belikpapan belum terdapat provider 

layanan internet yang menggunakan broadband atau lebih akrab dikenal 

dengan WiFi dan berkecepatan 4G. Pada penelitian ini variabel iklanlah yang 

paling besar pengaruhnya terhadap minat beli konsumen WiGo 4G di kota 

balikpapan. Dan juga lebih meningkatkan dalam memabangun citra WiGo di 

mata masyarakat dan keyakinan pada merek yang mana bahwa merek tersebut 

benar-benar berbeda dari yang sudah ada sebelumnya.  
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