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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha rumah tangga kue bingka khatulistiwa merupakan 

perusahaan rumahan yang membuat aneka makanan yang berupa kue 

bingka. Produk kue bingka diproduksi untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan dan 

keinginan konsumen,  dengan harapan perusahaan memerlukan kegiatan 

pemasaran, dan agar konsumen bisa memenuhi kebutuhannya pada waktu 

dan tempat yang sesuai. 

Dalam proses penyampaian produk kepada konsumen dan untuk 

mencapai tujuan perusahaan yang berupa penjualan produk yang optimal, 

maka kegiatan pemasaran dijadikan tolak ukur oleh setiap perusahaan. 

Sebelum meluncurkan produknya perusahaan harus mampu melihat atau 

mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen. Jika seorang pemasar mampu 

mengidentifikasi kebutuhan konsumen dengan baik, mengembangkan 

produk berkualitas, menetapkan harga yang sesuai, serta mempromosikan 

dengan efektif, maka produk-produknya akan laris dipasaran. Sehingga 

sudah sewajarnya jika segala kegiatan perusahaan harus selalu dicurahkan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan kemudian konsumen akan 

memutuskan membeli produk tersebut. Dan pada akhirnya tujuan 

perusahaan yaitu memperoleh laba akan tercapai. 
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Pesatnya perkembangan di dunia bisnis tersebut dapat dilihat dari 

pesatnya pusat-pusat perbelanjaan modern yang diikuti dengan munculnya 

tempat-tempat jajanan modern seperti usaha rumah tangga yang bernama 

Bingka Khatulistiwa. Semua itu tidak terlepas dari keunggulan-

keunggulan yang ditawarkan oleh Bingka Khatulistiwa. Misalnya 

menawarkan keunggulan berupa kebersihan, keamanan, harga, produk-

produk pilihan, kelengkapan barang serta pembeli dapat memilih sendiri 

kue-kue dengan selera pribadi selain itu di Bingka Khatulistiwa 

menawarkan pembelian secara katering yang dapat dinikmati pelanggan 

dirumah. Bingka Khatulistiwa yang menawarkan fasilitas tersebut adalah 

Bingka Khatulistiwa yang menjual makan kue-kue, khususnya kue bingka 

yang merupakan jajanan khas Kalimantan Barat.  

Cabang usaha Bingka milik keluarga Ira ini, tersebar di sejumlah 

wilayah di Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Sanggau, Jalan Durian, 

depan Hotel Grand Narita dan di Kabupaten Ketapang di Jalan Antohir 

dekat Hotel Aston Ketapang.  Ira juga berencana membuka perusahaan 

bingke di Mega Mall Kalimantan Barat. 

Dalam menjalankan usahanya, Bingka Khatulistiwa menerapkan 

peran strategi marketing mix (bauran pemasaran) yaitu merencanakan 

sebaik mungkin empat aspek pemasaran yaitu produk, harga, promosi dan 

tempat. 

Produk; produk yang diproduksi dan dijual oleh Bingka 

Khatulistiwa adalah aneka makanan khas Pontianak seperti kue bingka dan 
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blodar. Penulis  memfokus penelitian pada kue bingka karena kue bingka 

adalah yang paling terkenal dibandingkan dengan kue-kue lain yang 

diproduksi Bingka Khatulistiwa. Kue bingka produksi Bingka 

Khatulistiwa terdiri dari 11 aneka rasa dengan harga yang berbeda pula. 

Harga; dalam memutuskan harga jual produk, pimpinan 

perusahaan berpatokan pada harga BOP (Biaya Operasional Pabrik) 

tertinggi. Adapun BOP tersebut terdiri dari  bahan baku (tepung terigu, 

telur, kepala, susu, aneka buah berdasarkan rasa bingka dan gula), gas 

elpiji, listrik dan air bersih. 

Tempat; Tempat atau lokasi merukana berbagai sarana dan 

prasarana yang disediakan perusahaan untuk memasarkan hasil 

produksinya untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan atau 

membeli produk mereka. Bingka Khatulistiwa terletak di jalan Adisucipto 

No. 155 Pontianak. Toko khusus tempat untuk memasarkan hasil produksi 

terletak dipinggir jalan di depan Bingka Khatulistiwa. Toko tersebut 

didesain menarik, unik, bersih dan strategis.  

Promosi; promosi merupakan sarana yang berperan penting dalam 

memperkenalkan produk pada masyarakat luas. Demikian pula dengan 

Bingka Khatulistiwa Pontianak yang juga menggunakan promosi untuk 

memperkenalkan produknya kepada konsumen. Promosi dinilai sangat 

penting oleh Bingka Khatulistiwa adalah karena dengan promosi, produk 

dapat dikenal masyarakat luas. Adapun bentuk-bentuk promosi yang 

dilakukan oleh Bingka Khatulistiwa adalah memasang iklan di koran, 
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menyebarkan kartu nama, menyebarkan brosur dan memasang iklan d 

televise dan website. 

Pada Tabel 1.1 dapat diketahui daftar aneka rasa dan harga pada 

Bingka Khatulistiwa sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Bingke Khatulistiwa 

Aneka Rasa dan Harga Bingka Khatulistiwa 

Tahun 2012-2014 

No Aneka Rasa 
Harga (Rupiah) 

2012 2013 2014 

1 Original 11.000 12.000 13.000 

2 Susu 14.000 15.000 16.000 

3 Berendam 15.000 16.000 17.000 

4 Keju 15.000 16.000 17.000 

5 Durian 15.000 16.000 17.000 

6 Ubi Rambat 13.000 14.000 15.000 

7 Pandan 13.000 14.000 15.000 

8 Coklat Keju 15.000 16.000 17.000 

9 Pisang Keju 15.000 16.000 17.000 

10 Kentang 13.000 14.000 15.000 

11 Jagung 13.000 14.000 15.000 

Sumber : Bingka Khatulistiwa Tahun, 2015 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa harga masing-masing 

rasa bingka dari Tahun 2012-2014 mengalami kenaikan. Kenaikan harga 

Bingka Khatulistiwa setiap tahunnya dipengaruhi oleh harga-harga bahan 

baku. 

Harapan bagi setiap perusahaan adalah meningkatkan volume 

penjualan produknya sebanyak mungkin, karena volume penjualan yang 

tinggi merupakan salah satu bukti bahwa suatu perusahaan telah berhasil 

dalam menjalankan kebijaksanaan bauran pemasarannya. Demikian juga 

dengan perusahaan kue Bingka Khatulistiwa berharap agar kebijaksanaan 

bauran pemasaran yang sudah ditetapkan dapat mewujudkan apa yang 
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menjadi harapan perusahaan, yaitu mencapai hasil produksi dan penjualan 

yang optimal, sehingga tingkat keuntungan yang dicapai sesuai dengan 

yang diharapkan. 

Pada Tabel 1.2 dapat diketahui volume penjualan pada Bingka 

Khatulistiwa sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Bingka Khatulistiwa 

Volume Penjualan 

Tahun 2012-2014 

Tahun Aneka Rasa 
Penjualan 

(Kotak) 

Harga 

(Rupiah) 

Penjualan  

(Rupiah) 

2012 

Original 173.880 11.000 1.912.680.000 

Susu 74.981 14.000 1.049.734.000 

Berendam 161.289 15.000 2.419.335.000 

Keju 44.282 15.000 664.230.000 

Durian 12.738 15.000 191.070.000 

Ubi Rambat 11.876 13.000 154.388.000 

Pandan 9.332 13.000 121.316.000 

Coklat Keju 25.649 13.000 384.735.000 

Pisang Keju 21.947 13.000 329.205.000 

Kentang 8.983 15.000 116.779.000 

Jagung 5.840 15.000 75.920.000 

Total Rp. 7.419.392.000 

2013 

Original 164.198 12.000 1.970.376.000 

Susu 79.931 15.000 1.198.965.000 

Berendam  153.935 16.000 2.462.960.000 

Keju 47.452 16.000 759.232.000 

Durian 14.449 16.000 231.184.000 

Ubi Rambat 13.993 14.000 195.902.000 

Pandan 9.745 14.000 149.436.000 

Coklat Keju 10.674 14.000 371.584.000 

Pisang Keju 7.783 14.000 374.592.000 

Kentang 23.412 16.000 136.430.000 

Jagung 23.224 16.000 108.962.000 

Total Rp. 7.959.623.000 

2014 

Original 160.780 13.000 2.090.140.000 

Susu 83.900 16.000 1.342.400.000 

Berendam 160.655 17.000 2.731.135.000 

Keju 50.987 17.000 866.779.000 

Durian 20.800 17.000 353.600.000 

Ubi Rambat 15.982 15.000 239.730.000 
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Pandan 11.340 15.000 170.100.000 

Coklat Keju 20.233 15.000 343.961.000 

Pisang Keju 18.766 15.000 319.022.000 

Kentang 12.730 17.000 190.950.000 

Jagung 8.652 17.000 129.780.000 

Total Rp. 8.777.597.000 

Sumber : Bingka Khatulistiwa Tahun, 2015 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa volume penjualan 

Bingka Khatulistiwa cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

Pada Tahun 2013 volume penjualan Bingka Khatulistiwa mengalami 

kenaikan sebesar sebesar 7,28%  jika dibandingkan dengan Tahun 2012. 

Sedangkan pada Tahun 2014 volume penjualan Bingka Khatulistiwa 

mengalami kenaikan sebesar 10,27%  jika dibandingkan dengan Tahun 

2013. 

Pada Tabel 1.3 dapat diketahui volume penjualan pada Bingka 

Khatulistiwa sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

Bingka Al- Fajar 

Volume Penjualan 

Tahun 2012-2014 

Tahun Aneka Rasa 
Penjualan 

(Kotak) 

Harga 

(Rupiah) 

Penjualan  

(Rupiah) 

2012 

Istimewa/Ori 142.073 11.000 1.562.803.000 

Super 81.830 12.000 981.960.000 

Susu 61.566 14.000 861.924.000 

Ubi Rambat 15.660 13.000 203.580.000 

Kentang 12.051 13.000 156.663.000 

Kukus 16.241 13.000 211.133.000 

Kacang Hijau 9.422 13.000 122.486.000 

Jagung 30.821 13.000 400.673.000 

Labu 9.144 13.000 118.872.000 

Keju 7.341 16.000 117.456.000 

Cokelat 8.871 13.000 115.323.000 

Pandan 8.052 13.000 104.676.000 

 Asin 14.538 16.000 232.608.000 
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Durian 10.306 16.000 164.896.000 

Total  Rp. 5.355.053.000 

2013 

Istimewa/Ori 133.690 12.000 1.604.280.000 

Super 77.910 13.000 1.012.830.000 

Susu 71.355 15.000 1.070.325.000 

Ubi Rambat 16.435 14.000 230.090.000 

Kentang 15.046 14.000 210.644.000 

Kukus 11.121 14.000 155.694.000 

Kacang Hijau 18.420 14.000 257.880.000 

Jagung 9.116 14.000 127.624.000 

Labu 9.514 14.000 133.196.000 

Keju 41.182 17.000 700.094.000 

Cokelat 11.205 14.000 156.870.000 

Pandan 9.561 14.000 133.854.000 

Asin 20.718 17.000 352.206.000 

Durian 13.560 17.000 230.520.000 

Total  Rp. 6.376.107.000 

2014 

Istimewa/Ori 174.590 13.000 2.269.670.000 

Super 81.950 14.000 1.147.300.000 

Susu 74.550 16.000 1.192.800.000 

Ubi Rambat 16.526 15.000 247.890.000 

Kentang 14.475 15.000 217.125.000 

Kukus 10.151 15.000 152.265.000 

Kacang Hijau 20.320 15.000 304.800.000 

Jagung 9.481 15.000 142.215.000 

Labu 10.110 15.000 151.650.000 

Keju 53.911 18.000 970.398.000 

Cokelat 11.340 15.000 170.100.000 

Pandan 10.280 15.000 154.200.000 

Asin 25.043 18.000 450.774.000 

Durian 15.324 18.000 275.832.000 

Total Rp. 7.847.019.000 

  Sumber : Bingka Al-Fajar Tahun 2015 

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa volume penjualan 

Bingka Al- Fajar mengalami cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun. Pada Tahun 2013 volume penjualan Bingka Al- Fajar mengalami 

kenaikan sebesar 19,06%  jika dibandingkan dengan Tahun 2012. 

Sedangkan pada Tahun 2014 volume penjualan Bingka Al- Fajar 
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mengalami kenaikan sebesar 23,07%  jika dibandingkan dengan Tahun 

2013.  

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”. Sedangkan menurut Ma’ruf (2005:14): “Proses keputusan 

konsumen bukanlah berakhir dengan pembelian, namun berlanjut hingga 

pembelian tersebut menjadi pengalaman bagi konsumen dalam 

menggunakan produk yang dibeli tersebut”. Pengalaman itu akan menjadi 

bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pembelian di masa 

depan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mencoba menganalisis lebih dalam mengenai perilaku pembelian 

konsumen kue Bingka Khatulistiwa yang dituangkan dalam penelitian 

skripsi yang berjudul : “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan 

Konsumen Membeli Bingka Khatulistiwa Di Kota Pontianak”. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah “Apakah bauran 

pemasaran berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli Bingka 

Khatulistiwa di Kota Pontianak. 
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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 pemasaran terhadap 

terhadap keputusan konsumen membeli Bingka Khatulistiwa di Kota 

Pontianak, yaitu yang terdiri dari produk (product), harga (price), promosi 

(promotion) dan tempat (place). Sedangkan keputusan pembelian 

mencakupi 5 (lima) tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku 

pascapembelian. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka yang 

menjadi tujuan di dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui 

pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan konsumen membeli 

Bingka Khatulistiwa di Kota Pontianak. 

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. 
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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 

pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel 

berdasarkan pembahasan teoritis. 

Menurut  Philip Kotler (2004: 18): “Bauran pemasaran (marketing 

mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar, sasarannya yang 

terdiri dari produk, harga, promosi dan tempat”. Menurut Kotler dan 

Amstrong (2008 : 181)” “Pada umumnya, keputusan pembelian (purchase 

decision) konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua 
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faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian”. Faktor 

pertama adalah sikap orang lain. Jika seseorang yang mempunyai arti 

penting bagi anda berpikir bahwa anda seharusnya membeli motor yang 

paling murah, maka peluang anda untuk membeli motor yang lebih mahal 

berkurang. Faktor kedua adalah faktor situasional yang tidak diharapkan 

konsumen mungkin membentuk niat pembelian berdasarkan faktor-faktor 

seperti pendapatan, harga dan manfaat produk yang diharapkan. Namun 

kejadian tak terduga bisa mengubah niat pembelian. 

Keputusan pembelian menurut Helga Drumond (2003:68) adalah : 

“Mengidentifikasikan semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan 

persoalan itu dan menilai pilihan-pilihan secara sistematis dan obyektif 

serta sasaran-sasarannya yang menentukan keuntungan serta kerugiannya 

masing-masing”. Definisi keputusan pembelian menurut Nugroho 

(2003:38) adalah :“Proses pengintegrasian yang mengkombinasi sikap 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan 

memilih salah satu diantaranya”. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang 

yang ditawarkan. Menurut Phillip Kotler (2005:204) tahap-tahap proses 

keputusan pembelian sebagai berikut: 

1. Pengenalan Masalah 

  Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah atau 

kebutuhan.  Pembeli menyadari suatu perbedaan antara keadaan 

sebenarnya dan keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat 

digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari luar. 

Para pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan 
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kebutuhan atau minat tertentu dalam konsumen. Para pemasar perlu 

meneliti konsumen untuk memperoleh jawaban, apakah kebutuhan 

yang dirasakan atau masalah yang timbul, apa yang menyebabkan 

semua itu muncul, dan bagaimana kebutuhan atau masalah itu 

menyebabkan seseorang mencari produk tertentu ini. 

2. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang mulai tertugah minatnya mungkin akan 

atau mungkin tidak mencari informasi yang lebih banyak lagi. Jika 

dorongan konsumen adalah kuat, dan obyek yang dapat memuaskan 

kebutuhan itu tersedia, konsumen akan membeli obyek itu. Jika tidak, 

kebutuhan konsumen itu tinggal mengendap dalam ingatannya. 

3. Penilaian Alternatif 

Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang 

banyak hal, selanjutnya konsumen harus melakukan penilaian tentang 

beberapa alternatif yang ada dan menentukan langkah selanjutnya. 

Penilaian ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sumber-sumber 

yang dimiliki oleh konsumen (waktu, uang dan informasi) maupun 

risiko keliru dalam penilaian. 

4. Keputusan Membeli 

Setelah tahap-tahap awal tadi dilakukan, sekarang tiba saatnya bagi 

pembeli untuk menentukan pengambilan keputusan apakah jadi 

membeli atau tidak. Jika keputusan menyangkut jenis produk, bentuk 

produk, merk, penjual, kualitas dan sebagainya. Untuk setiap 

pembelian ini, perusahaan atau pemasar perlu mengetahui jawaban 

atas pertanyaan yang menyangkut perilaku konsumen, misalnya: 

berapa banyak usaha yang harus dilakukan oleh konsumen dalam 

pemilihan penjualan (motif langganan/patronage motive), faktor-

faktor apakah yang menentukan kesan terhadap sebuah toko, dan 

motif langganan yang sering menjadi latar belakang pembelian 

konsumen. 

5. Perilaku setelah pembelian 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami 

beberapa tingkat kepuasan atau tidak ada kepuasan. ada kemungkinan 

bahwa pembeli memiliki ketidakpuasan setelah melakukan pembelian, 

karena mungkin harga barang dianggap terlalu mahal, atau mungkin 

karena tidak sesuai dengan keinginan atau gambaran sebelumnya dan 

sebagainya. Untuk mencapai keharmonisan dan meminimumkan 

ketidakpuasan, pembeli harus mengurangi keinginan-keinginan lain 

sesudah pembelian, atau juga pembeli harus mengeluarkan waktu 

lebih banyak lagi untuk melakukan evaluasi sebelum membeli. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat penulis 

tuangkan dalam gambar berikut: 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Keterangan : 

1. (X) 

X (Bauran pemasaran)  adalah kombinasi kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran, dimana kegiatan tersebut dapat 

dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi konsumen 

dalam pasar yang menjadi sasaran. Bauran pemasaran (X) yang terdiri 

dari : 

a. Produk  

Produk merupakan unsur utama dari bauran pemasaran yang sangat 

penting.  

b. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen 

untuk mendapatkan produk. 

c. Promosi  

Promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk menonjolkan keistimewaan-keistimewaan produknya dan 

membujuk konsumen sasaran agar membelinya. 

 

 

 

 (X)  (Y) 
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d. Tempat 

Tempat adalah termasuk berbagai kegiatan yang dilakukan 

perusahaan agar produk dapat diperoleh dan tersedia bagi 

pelanggan sasaran. 

2. (Y) 

Y (Keputusan konsumen) adalah perilaku konsumen untuk 

menentukan dan memilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang 

diperlukan. Keputusan konsumen sangat menentukan terhadap maju 

atau mundurnya suatu usaha. 

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 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 
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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 

Bingka Khatulistiwa di Kota Pontianak. Adapun bagian-bagian 

dari data primer yaitu sebagai berikut : 

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. 
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Disini penulis mengadakan observasi yaitu dengan cara 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu 

konsumen yang membeli Bingka Khatulistiwa di Kota 

Pontianak guna memperoleh gambaran tentang kegiatan 

perusahaan. 

2) Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyino (2008:410): 

“Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab”. Disini penulis 

melakukan wawancara langsung dengan pihak konsumen yang 

pernah membeli Bingka Khatulistiwa di Kota Pontianak untuk 

memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas. 

3) Kuisioner 

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 

Bingka Khatulistiwa di Kota Pontianak. 

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 
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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 

Populasi menurut Nazir (2004 : 325): “Kumpulan dari 

individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan”. 

Sedangkan menurut Sugiono (2013:117) 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 Bingka Khatulistiwa di Kota Pontianak.  

b. Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2013:148):”Bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 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 Non probabilitas 

Sampling. Menurut Nanang Martono (2011:79) “Non probabilitas 

Sampling merupakan teknik sampling yang tidak memberikan 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 
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populasi untuk dipilih menjadi sampel”. Ada beberapa teknik Non 

probabilitas 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 

sebanyak 100 responden yang diambil secara accidental sampling 

dari seluruh pelanggan yang membeli Bingka Khatulistiwa di 

Pontianak. Sedangkan menurut Suharsimi arikunto (2005:120) 

sampel minimal dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

 

 

 

n = 96,04 

  n = 100 

  Keterangan :  

E  = 0,20 (error of estimate) 

α  = 0,05 

Z ½ = Tabel distribusi normal sampel    

c. Variabel penelitian dan pengukuran 

Variable penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006; 

118): “Objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 
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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: 

1) Variabel bebas (independent variable) yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat (dependent variable), variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah bauran pemasaran (marketing mix) 

dengan notasi X. 

2) Variabel terikat (dependent variable) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan 

konsumen yang diberi notasi/ tanda Y. 

4. Teknik Analisis Data 

a. Skala Likert 

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. 
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Skala Likert ini mengukur tingkat persetujuan responden 

terhadap serangkaian pernyataan 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) 

b. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan kemampuan dari indikator-

indikator untuk mengukur tingkat keakuratan sebuah koesioner 

antara variabel bebas atau bauran pemasaran yang disimbolkan 

dengan (X) dan variebel dependen atau keputusan konsumen 

yang disimbolkan dengan (Y). Artinya apakah Koesioner yang 

telah dibangun tersebut sudah valid atau belum. Menurut 

Sugiyono, (2009:101) dikatakan valid jika nilai korelasi diatas 

0,30, sedangkan untuk mengukur kevalidan kuesioner peneliti 

menggunakan program SPSS 18. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur (kuesioner) dapat 

dipercaya/diandalkan. Reliabilitas menunjukkan konsistensi 
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suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama antara 

variabel bebas atau bauran pemasaran dengan simbol (X) 

dengan variabel terikat atau keputusan konsumen dengan 

simbol (Y), dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran 

teknik cronbach alpha dengan menggunakan SPSS 18. Dimana 

dikatakan reliable jika cronbach alpha > 0,60. 

c. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis linier sederhana merupakan analisis hubungan 

yang melibatkan variabel bebas (independent) dengan variabel 

terikat/tidak bebas (dependent). Dari hubungan tersebut akan 

dicari bentuk hubungannya dengan tujuan prediksi mengenai 

nilai variabel terikat berdasrkan nilai variabel bebas yang 

diketahui atau ditentukan. Adapun persamaan regresi linier 

sederhana dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut: 

Y = a+bX 

Keterangan: 

Y = Keputusan Konsumen 

X = Bauran Pemasaran 

a = Intercept 

b = Koefisien Regresi 

d. Koefisien Korelasi (r) 

Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui pola dan 

keeratan hubungan antara bauran pemasaran dan keputusan 
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konsumen membeli Bingka Khatulistiwa di Kota Pontianak.  

Koefisien korelasi sering dilambangkan dengan huruf (r).  

Koefisien korelasi dinyatakan dengan bilangan, bergerak antara 

0 sampai +1 atau 0 sampai -1.  Notasi positif (+) berarti 

hubungan antara kedua variabel searah (positive correlation), 

jika variabel satu naik maka variabel yang lain juga naik. Notasi 

negatif (-) berarti kedua variabel berhubungan terbalik (negative 

correlation), artinya kenaikan satu variabel akan dibarengi 

dengan penurunan variabel lainnya. Sedangkan untuk melihat 

derajat pengaruh dari skala sebagai berikut: 

No Koefisien Korelasi Derajat Pengaruh 

1 0,00-0,199 Sangat lemah 

2 0,20-0,399 Lemah 

3 0,40-0,599 Cukup Kuat 

4 0,60-0,799 Kuat 

5 0,80-1,000 Sangat Kuat 

   Sumber: Sugiyono (2004: 214) 

e. Koefisien Determinasi (R2) 

Indeks determinasi yang diperoleh tersebut digunakan 

untuk menjelaskan persentase variasi dalam variabel tidak bebas 

(Y) yang disebabkan oleh bervariasinya variabel bebas (X).  Hal 

ini untuk menunjukkan bahwa variasi dalam variabel tak bebas 

(Y) tidak semata-mata disebabkan oleh bervariasinya variabel 

bebas (X), bisa saja variasi dalam variabel tak bebas tersebut 

juga disebabkan oleh bervariasinya variabel bebas lainnya yang 
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mempengaruhi variabel tak bebas tetapi tidak dimasukkan dalam 

model persamaan regresinya. 

f. Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi linear sederhana dapat digunakan untuk melakukan 

prediksi keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh bauran 

pemasaran. Di mana jika F hitung > F tabel, maka Ha diterima 

dan Ho ditolak atau model regresi linear sederhana tersebut dapat 

digunakan untuk memprediksi keputusan konsumen yang 

dipengaruhi oleh bauran pemasaran. Dan jika F hitung < F tabel, 

maka Ha ditolak dan Ho diterima artinya model regresi linear 

sederhana tersebut tidak dapat digunakan untuk memprediksi 

keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh bauran pemasaran. 

Tarif signifikan yang digunakan sebesar 5% (α = 0,05). 

Jika sig > α (0,05), maka Ho diterima Ha ditolak 

Jika sig < α (0,05), maka Ho ditolak Ha diterima 

 

 


