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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan yang didirikan pada dasarnya selalu diarahkan 

untuk pencapaian tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan 

keuntungan. Karena besarnya keuntungan akan menjamin kelangsungan 

hidup dan perkembangan perusahaan itu sendiri. Usaha untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan itu tidaklah mudah, mengingat semakin ketatnya 

tingkat persaingan yang dihadapi oleh tiap-tiap perusahaan. Persaingan 

ketat ini tidak hanya terjadi dalam dunia usaha produksi barang, tetapi 

juga dalam usaha jasa, termasuk perusahaan asuransi. 

Semakin pesatnya pesaing-pesaing bisnis dalam bidang jasa 

asuransi, para pelaku bisnis tak henti-hentinya menciptakan suatu produk 

jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan instansi-instansi atau 

perusahaan. Penunjang keberhasilan suatu produk jasa adalah dengan 

melalui pemanfaatan alat-alat promosi secara lebih efektif. 

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong (2001:173): “Promosi 

merupakan sebuah aktifitas komunikasi, yang bertujuan untuk 

memperlancar arus produk, layanan atau ide tertentu pada sebuah saluran 

distribusi”. Ini merupakan sebuah upaya untuk membujuk para calon 

pembeli, menerima, menjual kembali, merekomendasikan atau 

menggunakan produk, layanan atau ide yang sedang dipromosikan. Jadi, 
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secara singkat dapat dikatakan bahwa promosi berusaha untuk 

mempengaruhi pengetahuan, sikap serta perilaku pihak yang 

‘’menerimanya’’ dan untuk membujuk mereka untuk menerima konsep, 

layanan atau barang tertentu. 

Promosi pada dasarnya merupakan salah satu tahap dalam 

pemasaran, yang tiap-tiap tahap itu bagaikan mata rantai yang saling 

berhubungan dan jalinannya akan terputus jika salah satu maka rantai itu 

lemah. Promosi menjadi tahap yang penting yang sama pentingnya 

dengan tahap-tahap lain dalam proses pemasaran. Promosi dihadapkan 

pada berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan produk yang dimiliki agar dapat 

membujuk calon pembeli. Oleh sebab itu manajer pemasaran harus 

memilih bentuk promosi yang tepat dan terpadu agar menghasilkan efek 

sehingga dapat berpengaruh terhadap penjualan. 

Demikian halnya dengan PT.Asuransi Jiwasraya wilayah 

Pontianak yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang Life Insurance 

(Asuransi Jiwa) yang kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan 

jasa asuransi kepada konsumen, tentu sangat memperhatikan sistem 

pemasaran dan promosi penjualan secara efektif.  

PT.Asuransi Jiwasraya Pontianak mulai beroperasi pada Tahun 

1976 dan berubah dari kantor perwakilan menjadi kantor wilayah pada 

Tanggal 1 Januari 1982  yang membawahi tiga kantor perwakilan yaitu 

Singkawang, Sintang dan Ketapang . 
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PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak menawarkan beberapa 

katagori produk individu  dan kumpulan. Produk individu terdiri dari 

Dana Pendidikan, Personal Accident B, Js Dana Multi Proteksi Plus, dan 

Anuitas. Sedangkan Produk Kumpulan yaitu Artha Dana Eksekutif, 

Dwiguna Eksekutif dan Siharta Kumpulan.   

Produk Dana Pendidikan merupakan produk yang menjamin 

kepastian jenjang pendidikan masa depan bagi putera-puteri nasabah 

Jiwasraya. Keunggulan Produk Dana Pendidikan ini diantaranya 

pembayaran manfaat tahapan pada saat putera-puteri masuk sekolah 

tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dengan uang asuransi naik 

sebesar 5% dari uang asuransi awal secara majemuk setiap tahun. Biaya 

kuliah setiap bulan dibayarkan selama 60 bulan, Produk Dana Pendidikan 

menjadi produk yang memahami kebutuhan nasabah. 

Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat 

pembayaran rutin secara bulanan kepada Pemegang Polis setelah 

memasuki masa pensiun. Produk ini memberikan variasi manfaat di masa 

yang akan datang. 

Peneliti memilih perusahaan tersebut karena kurangnya minat 

nasabah yang ingin bergabung pada perusahaan dan menurunnya 

penjualan yang ditargetkan oleh perusahaan . Padahal , bisnis ini sangat 

menjanjikan di Kota Pontianak, karena masyarakat sangat membutuhkan 

asuransi untuk biaya pendidikan anak di masa mendatang. Jadi peluang 

http://jiwasrayaasuransi.blogspot.com/2012/09/produk-js-prestasi-smart.html
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bisnis asuransi sangat besar, di mana perusahaan dapat menarik pelanggan 

untuk menggunakan jasa asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan.      

Adapun pencapaian penjualan premi Produk Dana Pendidikan 

yang dilakukan oleh PT.Asuransi Jiwasraya Wilayah Pontianak dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini 

    Tabel 1.1 

   PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak 

      Penjualan Produk Dana Pendidikan 

         Tahun 2012-2014 

 

Tahun Jumlah Penjualan  

Produk Dana Pendidikan Produk lainnya 

2012 201 862  

 2013 351 813 

2014 262 907 

Jumlah 814 2582 

        Sumber : PT.Asuransi Jiwasraya Kota Tahun 2015 

 

  Dari Tabel 1.1 tampak bahwa konsumen yang menggunakan 

produk Dana Pendidikan di PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak selama 

periode Tahun 2012 sampai Tahun 2014 setiap tahun mengalami 

fluktuasi. 

Adapun total klaim Produk Dana Pendidikan yang dilakukan oleh 

PT.Asuransi Jiwasraya Wilayah Pontianak dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini 
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Tabel 1.2 

PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak 

Total Klaim Produk Dana Pendidikan 

 Tahun 2012 – 2014 

 

Tahun Kewajiban yang Dibayarkan Ke 

Pemegang Polis (Rp) 

2012 3.174.313.000 

2013 3.358.296.000 

2014 3.246.719.000 

      Sumber : PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak Tahun 2015 

 

Dari Tabel 1.2 tampak bahwa kewajiban dibayarkan ke pemegang 

polis yang menggunakan Produk Dana Pendidikan di PT.Asuransi 

Jiwasraya Kota Pontianak selama periode Tahun 2012 sampai Tahun 2014 

setiap tahun mengalami fluktuasi. 

Biaya promosi Produk Dana Pendidikan yang dikeluarkan oleh 

PT.Asuransi Jiwasraya Wilayah Pontianak dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini 

 

Tabel 1.3 

PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak 

Biaya Promosi Dana Pendidikan 

Tahun 2012-2014 

 

Tahun Biaya Promosi (Rp) 

2012 44.477.000 

2013 45.499.000 

2014 50.412.000 

   Sumber : PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak Tahun 2015 

Dari Tabel 1.3  biaya promosi yang dikeluarkan oleh PT.Asuransi 

Jiwasraya Kota Pontianak selama periode Tahun 2012 sampai Tahun 2014 
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selalu ditingkatkan, namun antara biaya promosi dan hasil penjualan yang 

diharapkan tidak sesuai. 

PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak, sebagai lembaga atau 

institusi yang merupakan pelaku ekonomi yang bergerak dalam jasa juga 

tidak lepas dari persaingan. Sebagai salah satu perusahaan asuransi di 

Indonesia yang telah dipercaya oleh masyarakat khususnya Kota 

Pontianak PT.Asuransi Jiwasraya mampu memberikan jaminan asuransi 

kepada nasabah. Walaupun dalam perjalanannya banyak mendapatkan 

persaingan dari beberapa perusahaan asuransi lain, PT.Asuransi Jiwasraya 

Kota Pontianak tidak sedikitpun akan menyerah dengan mengalah pada 

pesaingnya. Untuk itu PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak terus 

meningkatkan pelayanan agar para konsumen memutuskan memakai jasa 

asuransi PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak. Keputusan pemakaian 

jasa asuransi didasarkan pada keinginan konsumen untuk mendapatkan 

perlindungan atas apa yang telah diasuransikan.   

Secara sistematis proses keputusan konsumen merupakan 

ungkapan dari kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi dan 

membentuk proses keputusan.  

Dari gambaran masalah di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Bauran Promosi 

terhadap Keputusan Konsumen Membeli Produk Dana Pendidikan di 

PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak”. 
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B. Permasalahan 

 Mengarah pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah 

Bauran Promosi yakni penjualan perseorangan (Personal Selling), promosi 

penjualan  (Sales Promosion) , periklanan (Advertising), dan hubungan 

masyarakat (Public Relations), berpengaruh terhadap Keputusan 

Konsumen Membeli Produk Dana Pendidikan di PT.Asuransi Jiwasraya 

Kota Pontianak”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan dan untuk 

memberikan arahan yang lebih jelas, maka penelitian ini hanya fokus 

kepada hal-hal sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2015. 

2. Bauran promosi terdiri dari penjualan perseorangan (Personal 

Selling), promosi penjualan (Sales Promotion), periklanan 

(Advertising), dan hubungan masyarakat (Public Relations). 

3. Keputusan pembelian konsumen berpengaruh pada lima (5) tahap 

yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan dalam pembatasan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bauran promosi 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli produk dana 

pendidikan di PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini bermanfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui serta 

mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori yang dapat 

mendukung fakta-fakta dari informasi di lapangan mengenai Pengaruh 

Bauran Promosi terhadap Keputusan Konsumen Membeli Produk 

Dana Pendidikan di PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak.  

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi: 

a. Bagi perusahaan 

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan yang ditempuh. 

b. Bagi peneliti 

1) Agar dapat memahami tentang kebijakan promosi dari 

perusahaan tersebut dan menggali lebih dalam serta menambah 

pengalaman maupun memperluas wawasan berpikir terutama 
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mengenai materi-materi dari penelitian ini seperti konsep 

marketing mix (Produk, Harga, Distribusi dan Promosi). 

2) Untuk menambah pengetahuan dengan melihat praktek-praktek 

kerja Para karyawan di perusahaan tersebut, bagaimana mereka 

melakukan penjualan jasa asuransi pendidikan dan 

digabungkan dengan pengetahuan teoritis. 

c. Bagi Almamater 

Penelitian ini merupakan aplikasi dari berbagai teori yang diperoleh 

selama perkuliahan, dan hasil akhir dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sama 

di masa yang akan datang. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut Harun Rasyid (2000: 35) kerangka pikir adalah suatu pola 

kerja dalam penelitian yang disusun berdasarkan teori yang telah dibangun 

atau dikaji, sehingga variabel yang diteliti menjadi jelas posisinya maupun 

hubungannya. 

Menurut Henry Simamora (2007:103) yang dimaksud dengan 

promosi adalah: “Usaha perusahaan untuk mempengaruhi dengan merayu 

(Persuasive Comunication) calon pembeli yang melalui pemakaian segala 

unsur acuan atau bauran pemasaran”. Kegiatan promosi sangat bermanfaat 

untuk perusahaan karena dapat memberikan kesadaran kepada konsumen 

tentang suatu produk perusahaan yang  ditawarkan serta dapat 
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mengembangkan dan meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan yang 

nantinya bisa menjadi perusahaan yang maju dan pesat. 

Promosi juga merupakan sasaran komunikasi antara produsen dan 

konsumen dalam upaya untuk dapat meyakinkan para konsumen terhadap 

produk asuransi yang ditawarkan dan menentukan kesuksesan perusahaan 

dalam menghadapi persaingan di pasaran yang semakin kuat.  Promosi 

juga ada beberapa komponen yang penting di dalamnya dan sering kali 

disebut sebagai bauran promosi (Promotional Mix). Menurut Kotler dan 

Gary Amstrong (2001:173): “Bauran promosi adalah ramuan khusus dari 

iklan pribadi, promosi penjualan dan hubungan masyarakat yang di 

pergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya.” 

Gambar 1.1 

Pengaruh Bauran Promosi terhadap Keputusan Konsumen 

Membeli Produk Dana Pendidikan di PT.Asuransi Jiwasraya Kota 

Pontianak 
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11 
 

G. Metode Penelitian 

 Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dan sesuai 

dengan masalah yang akan diteliti karena dengan pemilihan dan 

penggunaan metode yang tepat, akan dapat dihindari berbagai makna. 

Metode pada dasarnya berarti cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, 

untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi atau merupakan cara untuk 

memecahkan masalah.  

Menurut Harun Rasyid (2000: 63)  metode penelitian adalah suatu 

cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan misalnya 

untuk menguji serangkaian hipotesis dengan mempergunakan tekhnik 

serta alat tertentu. 

Menurut Arikunto (2006:77) mengatakan bahwa, “Metode 

penelitian diartikan sebagai cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

pengumpulan data”. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:3) mengatakan 

bahwa, ”Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dari ketiga 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara yang 

digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian. 

Metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif, metode ini 

dimaksudkan untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan objek 

atau subjek sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Menurut 

Nawawi dan Martini (2006:67) mengatakan bahwa, “Metode deskriptif 

dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk memecahkan masalah 
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penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, 

lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain) sebagaimana adanya 

berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang”. Sedangkan 

menurut Darmadi (2013: 6-5) mengatakan bahwa, “Penelitian deskriptif 

berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau 

penegasan suatu konsep dan gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan 

sehubungan dengan suatu subjek penelitian pada saat ini”.   

 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Hadari Nawawi (2007:100) menjelaskan bahwa untuk 

memperoleh data yang dapat mengungkap masalah dalam suatu penelitian 

maka perlu dipilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan 

tujuannya, ada empat teknik pengumpulan data, yaitu: 

a. Observasi 

b. Wawancara  

c. Kuesioner  

d. Dokumenter 

Dari beberapa teknik pengumpulan data di atas, peneliti hanya 

mengambil sebagian dari teknik yang dianggap relevan dengan jenis data 

yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu: 
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a. Teknik komunikasi langsung 

Teknik komunikasi langsung adalah cara mengumpulkan data 

dengan cara mengadakan kontak langsung dengan sumber data yang 

dilakukan dengan cara interview/wawancara. 

b. Teknik komunikasi tidak langsung 

Teknik komunikasi tidak langsung menurut Nawawi (1985:68) 

adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan seorang peneliti melalui 

kontak atau hubungan yang tidak langsung dengan narasumber data, baik 

dengan mempergunakan alat yang sudah tersedia atau khusus dibuat untuk 

itu, maupun tanpa alat tertentu. 

Jadi teknik komunikasi tidak langsung adalah cara mengumpulkan 

data dengan perantara alat, baik berupa alat yang telah tersedia maupun 

alat khusus yang diperlukan untuk keperluan penelitian. Dalam hal ini 

pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan perantara alat berupa 

angket yang ditujukan kepada nasabah PT.Asuransi Jiwasraya Kota 

Pontianak. 

c. Teknik studi dokumenter 

Teknik studi dokumenter adalah teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan dokumen-dokumen maupun literatur-literatur yang 

berhubungan dengan penelitian. 
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2. Populasi dan Sampel 

 Penelitian yang menggunakan metode deskriptif, tidak harus 

meneliti seluruh individu dalam populasi yang ada, karena akan 

membutuhkan biaya yang besar dan juga waktu yang lama. Penelitian 

dapat dilakukan dengan meneliti sebagian dari populasi (sampel), 

diharapkan hasil yang diperoleh dapat mewakili sifat atau karakteristik 

populasi yang bersangkutan. 

a. Populasi 

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya data, baik secara 

menyeluruh maupun sebagian, karena data tersebut kelak yang akan 

menjadi objek penelitian yang akan dianalisis dan dari situlah kesimpulan 

dapat dirumuskan. Data yang menyeluruh dalam suatu peneitian disebut 

populasi. Sebelum sampai pada pembahasan populasi terlebih dahulu akan 

dikemukakan pengertiannya antara lain seperti yang dikemukakan oleh 

Danang (2014:48), “Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek 

(satuan atau individu) yang karakteristiknya hendak diduga. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2013:117), “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian yang karakteristiknya hendak diduga sebagai 
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sumber data dalam membahas suatu penelitian dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Jumlah keselurahan pengguna produk dana pendidikan 

berdasarkan Tabel 1.1 sebanyak 814 orang, adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pengguna produk Dana 

Pendidikan di PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak dengan karakteristik 

minimal 1 (satu) tahun menjadi nasabah  produk Dana Pendidikan di 

PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak, sehingga didapat jumlah populasi 

sebanyak 814 orang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2014:118), “Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.  

 Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 814 

populasi, yang mana populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengguna produk Dana Pendidikan di PT.Asuransi Jiwasraya Wilayah 

Pontianak  dengan karakteristik minimal 1 (satu) tahun menjadi nasabah  

produk Dana Pendidikan di PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak.  

 Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin 

(Umar, 2004:78) yaitu tehnik pengambilan sampel di mana peneliti 

menggunakan sampel dari populasi dengan rumus : 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒²
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel  
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N = ukuran populasi  

e = taraf kesalahan 

Sehingga jumlah sampel yang diperoleh adalah : 

n = 
814

1+814(0,1)²
 

n = 89,05 (dibulatkan menjadi 89)  

 Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara 

Purposive Sampling. Istijanto (2005:116) mengatakan bahwa :“Purposive 

Sampling adalah pengambilan elemen-elemen yang dimaksud dalam 

sampel yang dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel 

tersebut representative atau mewakili populasi”. 

 Pengambilan sampel dalam penelitian diambil dari nasabah yang 

aktif, dimana pengambilan elemen-elemen dilakukan dengan sengaja. 

Pada penelitiani ini diambil 100 orang dengan karakteristik minimal 1 

(satu) tahun menjadi nasabah  produk Dana Pendidikan di PT.Asuransi 

Jiwasraya Kota Pontianak. 

 

3.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Harun Rasyid (2000: 53) variabel adalah suatu konsep 

atau objek yang diteliti dan diuji kebenarannya secara empirik. Sedangkan 

menurut Suharsimi Arikunto (2002: 96) yang dimaksud variabel penelitian 

adalah: ”Objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu 

peneliti”. 
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Menurut Sugiono (2005: 50) menjelaskan bahwa variabel adalah 

merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diteliti. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel adalah sesuatu yang menjadi 

objek peneliti atau yang menjadi sasaran penelitian.  

Dalam setiap penelitian, definisi operasional (Definition of term) 

perlu dirumuskan, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan persepsi 

atau salah menafsirkan konsep atau pengertian yang dimaksudkan oleh 

peneliti atau penulis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswel dalam 

Rasyid (2000: 60) bahwa: 

Definisi operasional merupakan ikhtiyar peneliti dalam melekatkan arti 

pada suatu konstruk atau variabel dengan cara menetapkan kegiatan-

kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengukur 

variabel itu. Jadi definisi operasional variabel itu merupakan spesifikasi 

kegiatan penelitian dalam memilih dan mengukur suatu variabel. Artinya 

peneliti harus mengartikan secara terbatas dan spesifik, merinci hal-hal 

yang harus dikerjakan dalam suatu penelitian, dan rincian hal-hal itu harus 

dapat diukur dengan alat ukur yang tepat tentang variabel yang diteliti. 

 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan untuk 

menghindari agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam memahami 

dan menginterpretasikan penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa 

istilah sebagai berikut: 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi 

pusat perhatian peneliti (Ferdinand, 2006:115). Nilai variabel 

dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen 

biasa dilambangkan dengan Y. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah Keputusan Pembelian (Y). 
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b. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif 

maupun yang pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006:116). Variabel 

independen ini menjadi sebab terjadinya variabel dependen. Variabel 

independen biasa dilambangkan dengan X. Variabel independen 

dalam penelitian ini ada empat, yakni: 

1. Variabel Personal Selling  

 Personal Selling yaitu persentasi lisan dalam suatu 

percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli produk dana 

pendidikan di PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak secara 

langsung atau tatap muka dengan tujuan menciptakan penjualan. 

2. Variabel Sales Promotion   

 Sales Promotion yaitu komunikasi pemasaran di mana 

insentif jangka pendek memotivasi konsumen dan anggota saluran 

distribusi untuk membeli produk dana pendidikan di PT.Asuransi 

Jiwasraya Kota Pontianak. 

3. Variabel Advertising   

 Advertising yaitu suatu bentuk penyajian yang sifatnya non 

personal, promosi ide, barang-barang atau jasa yang dibayar oleh 

sponsor. 
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4. Variabel Public Relations   

 Public Relations yaitu upaya yang sesungguhnya terencana 

dan kesinambungan untuk menciptakan dan membina saling 

pengertian antara organisasi dengan publiknya. 
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Tabel 1.4 

Operasional Variabel 

 
Variabel 

Penelitian 

Konsep Variabel/ 

Definisi 

Dimensi/ 

Subvariabel 

Indikator 

 

Skala 

Pengukuran 

Independen 

Personal 

Selling (X1) 

Personal Selling adalah 

presentasi lisan dalam 

suatu 

percakapan dengan satu 

atau lebih calon pembeli 

yang dilakukan secara 

langsung atau tatap muka 

dengan tujuan menciptakan 

penjualan. (keller,2009) 

1.presentasi 

pemasaran 

2.Pertemuan 

penjualan 

3.Contoh produk 

1.Presentasi pemasaran 

mempengaruhi 

keputusan pembelian 

2.Pertemuan penjualan 

efektif 

3.Contoh produk yang 

lengkap 

Likert1-5 

 

Promosi 

Penjualan 

(X2) 

Promosi penjualan 

merupakan kegiatan 

komunikasi pemasaran 

selain dari pada periklanan, 

penjualan pribadi, dan hub 

masyarakat dimana insentif 

jangka pendek memotivasi 

konsumen dan anggota 

saluran distribusi untuk 

membeli barang atau jasa. 

(Tjiptono,2008) 

1.Komunikasi 

2. Insentif 

3. Ajakan 

1.komunikasi mendapat 

perhatian dan mengarah 

konsumen kepada 

produk 

2.promosi memberikan 

kontribusi yang bernilai 

bagi konsumen 

3.promosi mengajak 

bertransaksi secepatnya 

Likert1-5 

 

Periklanan 

(X3) 

Periklanan merupakan 

suatu bentuk penyajian 

yang sifatnya yang non 

personal, promosi ide, 

barang-barang atau jasa 

yang dibayar oleh sponsor 

(Tjiptono,2008) 

1.Presentasi umum 

2. Daya sebar 

3.Daya ekspresi 

1.iklan menyiratkan 

suatu tawaran 

terstandarisasi 

2. Iklan bersifat 

mengingatkan atau 

mengulang pesan 

berkali-kali 

3. Iklan bersifat 

mendramatisir 

perusahaan dan 

produknya 

Likert1-5 

 

Hubungan 

Masyarakat (X4) 

Hubungan masyarakat 

merupakan upaya 

komunikasi menyeluruh 

dari suatu perusahaan 

untuk mempengaruhi 

persepsi, opini, keyakinan, 

dan sikap terhadap 

perusahaan tersebut 

(Tjiptono,2008) 

1.Kredibilitas yang 

tinggi 

2.Kemampuan 

menangkap pembeli 

yang tidak berhati- 

hati 

3. Dramatisasi 

1. Cerita dapat 

dipercaya dibanding 

dengan iklan 

2. Menjangkau calon 

pembeli yang tidak 

menyukai wiraniaga dan 

iklan 

3.Mampu 

mendramatisasi suatu 

produk atau perusahaan 

Likert1-5 

 

Dependen 

Keputusan 

pembelian 

(Y) 

Keputusan pembelian 

adalah proses 

pengintegrasian yang 

mengklasifikasikan 

pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau 

lebih perilaku alternative 

dan memilih salah satu 

diantaranya 

(Setiadi,2003) 

1. Keputusan tentang 

jenis produk 

2. Keputusan tentang 

bentuk produk 

3. Keputusan tentang 

waktu pembelian 

4. Keputusan tentang 

cara pembayaran 

1.Pembelian karena 

produk 

2.keyakinan terhadap 

produk 

3.keyakinan akan 

produk 

4.daya tarik 

menyangkut design, 

warna, corak, dan 

sebagainya 

4.pembelian terencana 

5.pembelian tidak 

terencana 

6.pembayaran secara 

tunai 

7.pembayaran secara 

kredit 

Likert1-5 
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4.  Teknik Pengolahan Data 

Sehubungan dengan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka 

akan dilakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dengan 

menggunakan peralatan analisis sebagai berikut : 

a.  Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Uji Validitas dihitung dengan membandingkan nilai r 

hitung (correlated item – total correlation) dengan nilai r tabel. Jika r 

hitung > r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid (Ghozali, 2005 : 45). 

 

b.  Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kehandalan yang 

menyangkut kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada sampel 

yang berbeda. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas 

dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel 
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dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 

2005 : 41-42).  

c. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 

16,00. Analisis regresi berganda untuk menghitung besarnya pengaruh 

secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variabel X) terhadap 

kejadian lainnya (variabel Y). Dalam penelitian ini, analisis regresi 

berganda berperan sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji 

ada tidaknya pengaruh penjualan perseorangan (Personal Selling), 

promosi penjualan (Sales Promotion), periklanan (Advertising), dan 

hubungan masyarakat (Public Relations) terhadap keputusan penggunaan 

produk Dana Pendidikan di PT.Asuransi Jiwasraya Kota Pontianak. 

Menurut Rangkuty (1997 : 23-25) formulasi regresi linear berganda adalah 

sebagai berikut :  

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e  

Keterangan :  

Y   = Keputusan Pembelian                          b0  = Konstanta  

X1 = Personal Selling      b1-b3  = Koefisien Regresi  

X2 = Sales Promotion              e  = Standar error  

X3 = Advertising 

X4 = Public Relations 
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Teknik analisis yang digunakan sesuai model di atas adalah regresi linier  

berganda di mana nilai dari variabel dependen (keputusan pembelian) 

dapat diperoleh dari hasil survey yang perhitungannya akan menggunakan 

skala likert. Menurut Kinnear (1998) dalam Husein Umar (2003 : 137), 

skala likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap/persepsi 

seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak 

senang, dan baik-tidak baik. Cara pengukurannya adalah dengan 

menghadapkan seorang responden dengan beberapa pernyataan yang 

diajukan dalam kuesioner dan kemudian diminta untuk memberikan 

jawaban. Data yang berhasil dikumpulkan dari kuesioner selanjutnya akan 

diukur dengan bobot hitung 1 sampai 5, dengan kategori :  

a. Sangat setuju dengan bobot 5  

b. Setuju dengan bobot 4  

c. Kurang setuju  dengan bobot 3  

d. Tidak setuju dengan bobot 2  

e. Sangat tidak setuju dengan bobot 1  

d. Analisis Koefisien Korelasi (R) 

Analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan untuk 

menyatakan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat , maka 

digunakan korelasi. Korelasi digunakan untuk melihat kuat lemahnya 

hubungan antara variabel bebas dan tergantung (Jonathan Sarwono, 2006: 
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37). Kuat lemahnya hubungan antara variabel X dan variabel Y dalam 

penelitian ini, dibuktikan dengan menggunakan analisis korelasi pearson 

product moment. Analisis Korelasi pearson product moment digunakan 

untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan dan membuktikan hipotesis 

hubungan personal selling, Sales Promotion, Advertising, dan Public 

Relations terhadap keputusan pembelian dana pendidikan di PT.Asuransi 

Jiwasraya. Ukuran yang dipakai untuk mengetahui kuat atau tidaknya 

hubungan antara X dan Y disebut koefisien korelasi (r). Nilai koefisien 

korelasi paling sedikit -1 dan paling besar 1r 1artinya jika: 

R = 1, hubungan antara X dan Y sempurna positif (mendekati 1, hubungan 

sangat kuat dan positif)  

R = -1, hubungan X dan Y sempurna dan negatif (mendekati -1, hubungan 

sangat kuat dan negatif)  

R = 0, hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan 

Selanjutnya, menurut sugiyono (2004:90), untuk melihat kuatnya 

pengaruh antara variabel X1, X2, X3 dengan variabel Y, menggunakan 

tabel interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 

Tabel 1.5 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

No Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1 0,000-0,199 Sangat Lemah 

2 0,200-0,399 Lemah 

3 0,400-0,599 Cukup Kuat 

4 0,600-0,799 Kuat 

5 0,800-1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2004:90) 
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e. Koefisien Determinasi (R²)  

Koefesien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. 

Nilai R square dikatakan baik jika di atas 0,5 karena R square berkisar 

antara 0 sampai 1. Pada output SPSS koefesien determinasi terletak pada 

tabel Model Summaryb dan tertulis R square. 

 

f. Uji F  

Menurut J. Supranto (1993:112), uji F digunakan untuk 

mengetahui signifikan tidaknya variabel kualitas jasa (x) terhadap variabel 

kepuasan konsumen (Y) secara bersama-sama (simultan) dengan rumus 

sebagai berikut : 

F = 
𝑅²/𝐾

(1−𝑅2)/𝑛−𝐾−1
 

 

  

Keterangan :  

F = F-hitung yang kemudian dibandingkan dengan F-tabel 

 k = jumlah variabel independen  

R2 = Koefisien determinasi ganda  

n = jumlah sampel  

Langkah-langkah pengujian: 

a. Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternative 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama variabel (Personal Selling, Sales Promotion, 
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Advertising dan Public Relation) terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian).  

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0 berarti ada pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama variabel independen (Personal Selling, Sales Promotion, 

Advertising dan Public Relation) terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian). 

b. Menggunakan taraf signifikansi (a) = 0,05 

c. Kriteria pengujian 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila F hitung < F tabel atau probabilitas 

nilai F atau signifikansi > 0,05 

Ho ditolak dan Ha diterima apabila F hitung > F tabel atau probabilitas 

nilai F atau signifikansi < 0,05 

 

g.  Uji t 

Menurut J. Supranto (1995 : 252 ), uji t digunakan untuk 

mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) secara individu, dengan rumus sebagai 

berikut :  

𝑡 =  √
𝑏

𝑠𝑏
 

 

Keterangan: 

t : t yang dihitung 
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b : Bobot regresi 

Sb : standart deviasi dari variabel bebas 

Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut :  

a. Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif.  

Ho : b1 = 0 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial 

variabel independen (Personal Selling)  terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian).    

Ha : b1 ≠ 0 berarti ada pengaruh yang signifikan secara parsial variabel 

independen (Personal Selling) terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian). 

Ho : b2 = 0 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial 

variabel independen (Sales Promotion)  terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian).   

Ha : b2 ≠ 0 berarti ada pengaruh yang signifikan secara parsial variabel 

independen (Sales Promotion) terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian). 

Ho : b3 = 0 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial 

variabel independen (Advertising) terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian).   

Ha : b3 ≠ 0 berarti ada pengaruh yang signifikan secara parsial variabel 

independen (Advertising) terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian). 
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Ho : b4 = 0 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial 

variabel independen (Public Relation) terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian).   

Ha : b4 ≠ 0 berarti ada pengaruh yang signifikan secara parsial variabel 

independen (Public Relation) terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian). 

b. Level of significant 95% (a=0,05) 

c. Kriteria pengujian 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila t tabel < t hitung atau probabilitas 

nilai t atau signifikansi > 0,05. 

Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel atau probabilitas 

nilai t atau signifikansi < 0,05. 


