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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan semakin maraknya perkembangan dunia bisnis 

terutama di bidang otomotif, membuat usaha di bidang ini banyak menarik 

investor. Semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat menimbulkan 

kebutuhan hidup yang semakin kempleks, termasuk di dalamnya 

kebutuhan akan sarana transportasi. Tajamnya persaingan ini 

mengakibatkan setiap produsen mencari cara yang lebih efektif untuk 

mempertahankan eksistensinya dan untuk tetap bisa bersaing dalam dunia 

bisnis. Dalam kondisi pasar yang mendekati pasar global, perusahaan yang 

ingin menenangkan persaingan adalah perusahaan yang berfokus pada 

konsumen. 

Perkembangan sarana transportasi bila dilihat dari menjamurnya 

penjualan sepeda motor dengan menjamurnya dealer-dealer serta 

consumer finance sepeda motor. Hal ini sejalan dengan banyaknya pilihan 

kepada konsumen akan berbagai macam merek sepeda motor yang 

ditawarkan baik itu pembelian secara cash maupun kredit. Sarana 

transportasi darat seperti sepeda motor banyak menjadi pilihan pasar 

menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi. 

Pemasaran tidak hanya memasarkan suatu produk yang memiliki 

kualitas tinggi, harga yang bersaing serta terjangkau oleh konsumen. Akan 

tetapi perusahaan harus dapat mengkomunikasikan produk dengan baik 
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kepada para konsumen. Betapapun berkualitasnya produk yang ditawarkan 

perusahaan bila konsumen belum pernah mendengar dan tidak yakin 

bahwa produk itu berguna serta sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

mereka maka konsumen tidak akan pernah membelinya apalagi 

menggunakannya. 

Perusahaan harus melakukan promosi untuk mengkomunikasikan 

produknya agar dapat diketahui oleh konsumen, pada dasarnya promosi 

merupakan usaha dibidang informasi, himbauan (bujukan) dan 

komunikasi. Ketiga bidang ini saling berhubungan, sebab memberi 

informasi adalah himbauan dan informasi akan menjadi efektif dengan 

komunikasi kepada penerimanya. Promosi sebagai alat bantu untuk 

mendiferensiasikan produk, untuk menghimbau pembeli dan untuk 

meneruskan informasi dalam proses keputusan pembeli. 

Promosi atau juga dikenal dengan komunikasi pemasaran 

(marketing communnication) menurut Kotler dan Keller (2009:510) adalah 

berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu produk 

atau brand yang dijual. 

Adapun pengertian bauran promosi (marketing mix) menurut 

Kotler, Armstrong (2010:426) adalah perpaduan khusus dari alat promosi 

yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan nilai komunikasi dan 

membangun hubungan dengan konsumen.  Perpaduan tersebut digunakan 

perusahaan untuk meraih tujuan iklan dan pemasaran yang disampaikan. 
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Periklanan (advertising)  merupakan suatu bentuk presentasi yang 

tidak hanya dilakukan oleh orang dan gagasan promosi, barang, atau jasa 

oleh sponsor yang telah ditentukan. Periklanan yang dilakukan oleh CV. 

ELCO MOTOR Sekadau cabang Sanggau yaitu melalui spanduk, baliho, 

dan radio. Penjualan perorangan (personal selling) merupakan bentuk 

presentasi perorangan dari bagian penjualan perusahaan dengan tujuan 

membuat penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Bentuk 

presentasi dilakukan dengan interaksi tatap muka terhadap calon pembeli 

dengan tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan 

memperoleh pemesanan. Promosi penjualan (sales promotion) merupakan 

intensif jangka pendek untuk mendorong penjualan barang atau jasa yang 

akan diberikan kepada pasar sasaran. Perusahaan melakukan ini guna 

meningkatkan tingkat penjualan barang yang kurang diminati di pasar. 

Adapun kebijakan yang menjadi nilai tambah dari CV. ELCO 

MOTOR Sekadau cabang Sanggau dari segi promosi yaitu dengan 

memberikan hadiah atau potongan harga pada waktu tertentu. Setiap 

pembelian produk Honda pelanggan akan mendapatkan helm, jaket 

maupun special gift Honda secara gratis serta mendapatkan kesempatan 

untuk menikmati servis gratis selama tiga sampai empat kali servis motor 

di CV. ELCO MOTOR Sekadau. Publisitas (public relation) merupakan 

cara membangun hubungan baik dengan publik untuk menghindari hal 

negatif dan membawa perusahaan akan citra yang baik. Berbagai program 
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telah dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan 

atau masing-masing produknya. 

Menurut Kotler (2005:249) bauran promosi merupakan 

penggabungan dari lima model komunikasi dalam pemasaran yang disebut 

sebagai alat promosi (promotion tools) yang terdiri dari periklanan 

(advertising), penjualan perorangan (personal selling), promosi penjualan 

(sales promotion), publisitas (public relation) dan pemasaran langsung 

(direct marketing). 

Kegiatan promosi merupakan salah satu usaha perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan pada produknya. Sebuah perusahaan perlu 

menentukan kebijakan yang baik dalam melakukan kegiatan promosi, 

sebab promosi akan menciptakan sebuah komunikasi dengan konsumen. 

Jika komunikasi yang disampaikan kepada konsumen mendapatkan respon 

yang positif maka dapat meningkatkan penjualan produk yang 

dipromosikan oleh perusahaan. Tujuan dari promosi ialah memberi 

informasi, menarik perhatian dan selanjutnya memberi pengaruh 

meningkatnya penjualan. 

CV. ELCO MOTOR Sekadau merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang penjualan sepeda motor produk Honda. CV. ELCO 

MOTOR berlokasi di jalan Irian No. 23 Kabupaten Sekadau. CV. ELCO 

MOTOR Sekadau merupakan cabang dari CV. ELCO MOTOR Sanggau. 

Sepeda motor Honda merupakan salah satu produsen motor yang bersaing 

di Indonesia saat ini. Dalam jenis skutiknya Honda memiliki berbagai 
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produk  yaitu Vario, BeAt, Scoopy, Spacy dan honda PCX. Salah satu 

produk Honda yang bersaing dalam varian meticnya yaitu Honda beAT. 

Pada tabel 1.1 dapat diketahui jumlah penjualan sepeda motor 

produk Honda jenis skutik dalam unit sebagai berikut  

Tabel 1.1 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) SEKADAU 

Agen Resmi Honda 

No Nama Perusahaan 

1 CV. ELCO MOTOR Sekadau 

2 PD. Meteor Motor 

3 PD. Daya Anugerah Mandiri 

Sumber : Samsat, Tahun 2015 

Pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa agen resmi Honda yang 

terdaftar di Samsat Sekadau ada 3 agen resmi. 

Pada Tabel  1.2 dapat diketahui harga Honda BeAt dalam rupiah, 

sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

CV. ELCO MOTOR SEKADAU 

Harga Honda BeAt 

Tahun 2012-2014 

Tahun Harga Honda BeAt (Rp) 

2012 13.210.000 

2013 13.455.000 

2014 14.345.000 

       Sumber :CV. Elco Motor, Tahun 2015 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa harga Honda BeAt 

dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Pada Tahun 2013 mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 245.000 dibandingkan Tahun 2012. Sedangkan pada 

Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 890.000 dibandingkan 

Tahun 2013. 
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Adapun pada Tabel 1.3 dapat diketahui volume penjualan Honda 

BeAt dalam rupiah, sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

CV. ELCO MOTOR SEKADAU 

Volume Penjualan Honda BeAt 

Tahun 2012-2014 

Tahun Jumlah Penjualan 

(Unit) 

Jumlah Penjualan 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

2012 304 4.015.840.000 - 

2013 203 2.731.365.000 32 

2014 114 1.635.330.000 40 

Sumber : CV. Elco Motor Tahun 2015 

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa volume penjualan 

Honda BeAt dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Pada 

Tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.284.475.000 atau 32% 

jika dibandingkan dengan Tahun 2012. Sedangkan pada Tahun 2014 

mengalami penurunan sebesar Rp. 1.096.035.000 atau 40% jika 

dibandingkan dengan Tahun 2013. 

Adapun pada Tabel 1.4 dapat diketahui jumlah biaya promosi, 

sebagai berikut : 

Tabel 1.4 

CV. ELCO MOTOR SEKADAU 

Jumlah Biaya Promosi Honda BeAt 

Tahun 2012-2014 

(Rupiah) 

No Jenis Bauran Promosi 
Tahun 

2012 2013 2014 

1 Advertising 8.850.000 6.300.000 10.400.000 

2 Personal Selling 12.300.000 5.000.000 13.000.000 

3 Sales Promotion 36.000.000 10.450.000 40.150.000 

4 Public Relation 5.500.000 3.000.000 7.800.000 

Total 62.650.000 24.750.000 71.350.000 

Sumber : CV. Elco Motor Tahun 2015 
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Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa biaya promosi 

Honda BeAt CV. ELCO MOTOR Sekadau dari tahun ke tahun cenderung 

mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp. 

37.900.000 jika dibandingkan dengan Tahun 2012. Sedangkan pada Tahun 

2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 46.600.000 jika dibandingkan 

dengan Tahun 2013. 

Pelanggan yang setia akan tercipta apabila kepuasan dan 

kepercayaan mereka telah diperoleh. Hal tersebut menjadikan peluang 

untuk mendapatkan pelanggan baru melalui rekomendasi. 

Mempertahankan pelanggan yang telah tercipta lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan menarik pelanggan baru, karena biaya yang 

dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan menarik pelanggan baru. 

Menurut Nugroho (2003:38) keputusan pembelian adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu 

diantaranya. Proses keputusan konsumen bukanlah berakhir dengan 

pembelian, namun berlanjut hingga pembelian tersebut menjadi 

pengalaman bagi konsumen dalam menggunakan produk yang dibeli 

tersebut.  

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mencoba menganalisis lebih dalam mengenai perilaku pembelian 

konsumen sepeda motor Honda BeAt yang dituangkan dalam penelitian 
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proposal yang berjudul : “Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Honda BeAt Di CV. ELCO MOTOR Sekadau”. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah “Bagaimana 

pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Honda BeAt di CV. ELCO MOTOR SEKADAU”. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan pembahasan dari penelitian, maka diperlukan 

batasan masalah agar tujuan penelitian dapat dicapai. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada variabel-variabel yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh bauran promosi terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda BeAt di CV. ELCO MOTOR Sekadau, 

yaitu yang terdiri dari periklanan (advertising), penjualan perorangan 

(personal selling), promosi penjualan (sales promotion) dan publisitas 

(public relation). Sedangkan variabel keputusan pembelian seperti 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian dan perilaku pasca pembelian.  

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi tujuan di dalam penelitian yang hendak dicapai dan dilakukan 

oleh penulis adalah “Untuk mengetahui pengaruh bauran promosi terhadap 
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keputusan pembelian sepeda motor Honda BeAt di CV. ELCO MOTOR 

Sekadau. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam 

menambah wawasan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh 

selama perkuliahan. 

2. Bagi Perusahaan 

Penulis berharap agar penulisan ini dapat berguna sebagai masukan 

dan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan oleh pihak manajemen dalam mengevaluasi dan 

menyusun kebijakan yang tepat untuk menarik konsumen dimasa yang 

akan datang  dan berusaha memberikan yang terbaik bagi konsumen 

yang telah ada. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa 

membaca dalam menambah wawasan serta bermanfaat sebagai bahan 

referensi untuk penulisan karya ilmiah. 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan inti sari dari teori yang telah 

dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang 

telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan 
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       Y 

pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel 

berdasarkan pembahasan teoritis. 

Menurut Sugiono (2004:42), kerangka pemikiran merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. 

Kerangka pemikiran menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel 

yang akan diteliti. Pertautan antara variabel itu selanjutnya akan 

dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian. Jadi kerangka pemikiran 

merupakan sintesa hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai 

teori yang telah dideskripsikan. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat penulis 

tuangkan dalam gambar berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

Keterangan : 

a. Variabel bebas (X), yaitu periklanan (X1), penjualan perorangan (X2), 

promosi penjualan (X3) dan publisitas (X4) 

       X1 

       X2 

       X3 

       X4 
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b. Variabel terikat (Y), yaitu keputusan pembelian sepeda motor Honda 

BeAt di CV. ELCO MOTOR Sekadau. 

G. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif. Menurut M. Hariwijaya M. Djaelani (2004: 

39) penelitian deskiptif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti 

dan menentukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2004 : 11) Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik 

satu variabel (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

mengubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Menurut Umi Narimawati (2008;98)  data primer ialah data 

yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia 

dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file. Dalam 

penelitian ini data primer yaitu yang berbentuk informasi langsung 

yang diperoleh dengan mengajukan kuesioner pada objek 

penelitian dilapangan yaitu kepada konsumen yang membeli 

sepeda motor Honda BeAt di CV. ELCO MOTOR Sekadau. 

Adapun bagian-bagian dari data primer yaitu sebagai berikut : 
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1) Observasi 

Menurut M. Hariwijaya M. Djaelani (2004:44) observasi 

ialah pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan 

dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Observasi 

diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Keunggulan metode 

ini adalah banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan 

observasi, hasilnya lebih akurat dan sulit dibantah, banyak 

objek yang hanya bersedia diambil datanya hanya dengan 

observasi, misalnya terlalu sibuk dan kurang waktu untuk 

diwawancarai atau mengisi kuesioner, kejadian yang serempak 

dapat diamati dan dicatat serempak pula dengan memperbanyak 

observer, dan banyak kejadian yang dipandang kecil yang tidak 

dapat ditangkap oleh alat pengumpul data yang lain, yang 

ternyata sangat menentukan hasil penelitian. 

Disini penulis mengadakan observasi yaitu dengan cara 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu 

konsumen yang membeli sepeda motor Honda BeAt di CV. 

ELCO MOTOR Sekadau guna memperoleh gambaran tentang 

kegiatan perusahaan. 

2) Wawancara 

Menurut Esterberg (2008: 410) wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 
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ide melalui tanya jawab. Disini penulis melakukan wawancara 

langsung dengan pihak perusahaan dan konsumen yang pernah 

membeli sepeda motor Honda BeAt di CV. ELCO MOTOR 

Sekadau untuk memperoleh informasi atau data yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

3) Kuesioner 

Menurut M. Hariwijaya M. Djaelani (2004: 42) kuesioner 

atau angket merupakan alat pengumpulan data yang berupa 

serangkaian daftar pertanyaan untuk dijawab responden. 

Responden disini yaitu konsumen yang pernah membeli sepeda 

motor Honda BeAt di CV. ELCO MOTOR Sekadau. 

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2005 : 62) data sekunder adalah data 

yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya 

penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. 

Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang 

dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan 

catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Nazir (2004 : 325) yang dimaksud dengan 

populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-

ciri yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sugiono (2011:80) 
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populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

konsumen yang pernah membeli sepeda motor Honda BeAt di CV. 

ELCO MOTOR Sekadau dari Tahun 2012-2014 sebanyak 621 

responden. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:215) sampel adalah sebagian dari 

populasi itu. Tujuan dari pangambilan sampel ini adalah untuk 

memperoleh keterangan mengenai objeknya hanya dengan 

mengamati sebagian dari populasi, jadi sampel merupakan bagian 

dari populasi.  

Teknik sampling yang digunakan adalah Nonprobabilitas 

Sampling. Menurut Nanang Martono (2011:79) “Nonprobabilitas 

Sampling merupakan teknik sampling yang tidak memberikan 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel”. Ada beberapa teknik 

Nonprobabilitas Sampling, yaitu salah satunya dalam teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan accidental 

sampling, teknik pengumpulan sampel berdasarkan kebutuhan, 

yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel yang diteliti adalah 
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sebanyak 100 responden yang diambil secara accidental sampling 

dari seluruh pelanggan yang membeli sepeda motor Honda BeAt di 

CV. ELCO MOTOR Sekadau. Besarnya sampel yang di gunakan 

dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Slovia (Umar,2005 : 

146) : 

n = 
𝑵

𝟏+𝑵.𝒆𝟐
 

Dimana :  n    =  jumlah sampel  

N   =  Jumlah populasi  

E = persen kelonggaran ketidaktelitian karena 

kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 

atau diinginkan. Penggunaan e dalam penelitian ini adalah 

10% 

        Sehingga, n = 
𝟔𝟐𝟏

𝟏+(𝟔𝟐𝟏)(𝟎.𝟏)𝟐
=

𝟔𝟐𝟏

𝟕,𝟐𝟏
= 86,13 dibulatkan 100 orang sampel 

c. Variabel penelitian dan pengukuran Skala Likert 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006; 118) variabel penelitian 

adalah “Objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian”. Jadi, yang dimaksud variabel dalam penelitian 

ini adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu: 

❖ Variabel bebas (independent variable) yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat (dependent variable), variabel bebas 



16 

 

dalam penelitian ini adalah bauran promosi  yang diberi notasi/tanda 

X. 

❖ Variabel terikat (dependent variable) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan 

pembelian yang diberi notasi/ tanda Y. 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert, adalah untuk mengukur tingkat persetujuan responden 

terhadap pernyataan atau pertanyaan yang diajukan. Dengan 

melihat jawaban dari responden melalui kuesioner yang 

disebarkan, kemudian dikelompokkan menurut jenisnya masing-

masing.  

Skala Likert ini mengukur tingkat persetujuan responden 

terhadap serangkaian pernyataan dan pertanyaan yang mengukur 

suatu objek. Skala ini agar diberi bobot secara kuantitatif yang 

berguna untuk dipakai dalam perhitungan, misalnya : 

Skor Pernyataan Responden 

No Pernyataan Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

`Sumber : Istijanto (2006 : 81) 
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4. Teknik Analisis Data 

a. Uji Instrumen 

1) Validitas 

Uji validitas merupakan kemampuan dari indikator-

indikator untuk mengukur tingkat keakuratan sebuah kuesioner 

antara variabel bebas atau bauran promosi yang disimbolkan 

dengan (X) dan variebel dependen atau keputusan pembelian 

yang disimbolkan dengan (Y). Artinya apakah Kuesioner yang 

telah dibangun tersebut sudah valid atau belum. Menurut 

Sugiyono (2009:101) dikatakan valid apabila nilai korelasi di 

atas 0,256 (1%), 0,195 (5%) sedangkan untuk mengukur 

kevalidan kuesioner peneliti menggunakan program software 

SPSS 18.00 for windows. 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur (kuesioner) dapat 

dipercaya/diandalkan. Reliabilitas menunjukkan konsistensi 

suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama antara 

variabel bebas atau bauran promosi dengan simbol (X) dengan 

variabel terikat atau keputusan pembelian dengan simbol (Y), 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran teknik cronbach 

alpha dengan menggunakan SPSS 18. Dimana dikatakan 

reliable jika cronbach alpha> 0,60 (Ghozali:2005). 
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b. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Cara yang sering digunakan untuk menguji normalitas yaitu 

dengan analisis uji one sample kolmogorov-smirnov cara untuk 

mendeteksinya adalah dengan melihat nilai signifikan residual. Jika 

signifikan lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi normal. 

c. Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Sugiyono (2009: 277) analisis ini digunakan untuk 

mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor 

(variabel bebas) terhadap variabel terikat. Analisis regresi linier 

berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pola 

hubungan antara variabel bebas bauran promosi yang terdiri dari 

advertising (X₁), personal selling (X₂), sales promotion (X₃) dan 

public relation (X₄) dengan keputusan pembelian sepeda motor 

Honda BeAt CV. ELCO MOTOR Sekadau. Persamaan regresi 

linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut: 

Ŷ = a +b₁X₁+b₂X₂+b₃X₃+ b₄X₄+e 

Keterangan :  

Ŷ = keputusan pembelian 

a = Konstanta regresi 
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b₁,b₂,b₃,b₄,... = Koefisien regresi masing-masing faktor 

X₁ = advertising 

X₂ = personal selling 

X₃ = sales promotion 

X₄ = public relation 

d. Analisis Koefisien Korelasi Ganda (R)  

Koefisien korelasi berganda antara Y dengan X₂ dan X₁, 

digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variasi X₂ dan X₁ 

terhadap variasi Y pada persamaan tersebut r² disebut koefisien 

determinasi sederhana, biasanya digunakan untuk menghitung 

besarnya kontribusi variasi X terhadap variasi Y. Keduanya 

digunakan untuk menentukan apakah garis regresi linier sederhana 

Y terhadap X dan garis regresi linier Y terhadap X₁, X₂, X₃,dan X₄ 

sudah cocok atau tepat untuk digunakan sebagai pendekatan atas 

suatu hubungan linier antar variabel berdasarkan hasil observasi. 

Makin besar nilai r² berarti semakin tepat suatu garis linier 

digunakan sebagai suatu pendekatan. Oleh karena itu, analisis ini 

digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel 

bebas yakni bauran promosi yang terdiri dari advertising (X₁), 

personal selling (X₂), sales promotion (X₃) dan public relation 

(X₄)  dengan keputusan pembelian sepeda motor Honda BeAt CV. 

ELCO MOTOR Sekadau. 
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Pada analisis regresi berganda, nilai koefisiennya diperoleh 

dengan mengakarkan nilai koefisien determinasi (R²) keseluruhan. 

Nilai yang diperoleh dilambangkan denga R dan disebut sebagai 

koefisien korelasi ganda atau bisa juga dikenal dengan koefisien 

korelasi majemuk. 

Adapun untuk menginterpretasikan kekuatan hubungan 

antara variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini menurut 

Sugiyono (2004: 214) adalah : 

Tabel 1.5 

Pedoman dan Interpretasi terhadap Nilai r 

 

Nilai r Interpretasi 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

 

e. Analisis Koefesien Determinasi (R²) 

Koefesien determinasi digunakan untuk menjelaskan 

proporsi variabel terikat (Loyalitas Konsumen ) yang mampu 

dijelaskan oleh variasi variabel bebasnya ( X₁, X₂, X₃ dan X₄). 

Nilai koefisien determinasi adalah 0˂R²˂1. Nilai koefesien 

determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam 

menjalankan variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. 
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f. Pengujian Hipotesis  

Adalah suatu analisis untuk menguji pengaruh variabel 

bebas (bauran promosi) terhadap variabel terikat (keputusan 

pembelian) dengan menggunakan uji instrumen yaitu: uji F dan uji 

t. 

1. Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

Uji F adalah uji simultan untuk melihat pengaruh 

variabel-variabel independen/bebas (X1, X2, X3, X4) secara 

serempak terhadap variabel terikatnya/dependen. Pada tahapan 

ini dilakukan pengujian terhadap variabel bebas bauran 

promosi (periklanan, penjualan perorangan, promosi penjualan 

dan publisitas) dengan simbol (X) apakah mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat  atau 

keputusan pembelian (Y). Dengan demikian akan dapat 

diketahui model hubungan fungsional antara bauran promosi 

dengan keputusan pembelian yang terbentuk pada penelitian 

ini. Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas (P value) < alpha 0,05, maka Ho ditolak dan H1 

diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari 

model regresi dapat menerangkan variabel terikat secara 

serempak. 

Adapun Perumusan hipotesisnya adalah sebagai 

berikut: 
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Ho : bi = 0, artinya bauran promosi Honda BeAt yang terdiri    

dari periklanan, penjualan perorangan, promosi penjualan 

dan publisitas secara simultan (serempak) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Honda BeAt di CV. ELCO MOTOR Sekadau    

Ha : bi ≠ 0, artinya bauran promosi Honda BeAt yang terdiri    

dari periklanan, penjualan perorangan, promosi penjualan 

dan publisitas secara simultan (serempak) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Honda BeAt di CV. ELCO MOTOR 

Sekadau. 

Pengujian dengan uji F variansnya adalah dengan 

membandingkan Fhitung (Fh) dengan Ftabel (Ft) pada = 0,05 

apabila hasil perhitungannya menunjukkan: 

➢ Fh ≥ Ft, maka H0 ditolak dan Ha diterima  

➢ Fh < Ft, maka H0 diterima dan Ha ditolak  

2. Uji Pengaruh Parsial (Uji T) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bauran 

promosi secara individu yang terdiri dari periklanan, penjualan 

perorangan, promosi penjualan dan publisitas terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda BeAt di CV. ELCO 

MOTOR Sekadau.  
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Adapun Perumusan hipotesisnya adalah sebagai 

berikut: 

Ho : bi = 0, artinya bauran promosi Honda BeAt yang terdiri    

dari periklanan, penjualan perorangan, promosi penjualan 

dan publisitas secara parsial (individu) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Honda BeAt di CV. ELCO MOTOR Sekadau    

Ha : bi ≠ 0, artinya bauran promosi Honda BeAt yang terdiri    

dari periklanan, penjualan perorangan, promosi penjualan 

dan publisitas secara parsial (individu) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Honda BeAt di CV. ELCO MOTOR Sekadau. 

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai 

berikut: 

➢ Taraf signifikan (α = 0.05) 

➢ Distribusi t dengan derajat kebebasan (n-k) 

➢ Apabila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima 

➢ Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak 

 


