
BAB I 

PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang Penelitian 

         Berkembangnya industri otomotif dunia tentu sangat berpengaruh bagi 

bangsa Indonesia, di mana begitu banyaknya jenis dan tipe kendaraan dari 

berbagai macam merek terus menyemarakkan pasar kendaraan otomotif di 

Indonesia. Indonesia merupakan pasar yang cukup potensial, hal ini menjadi 

peluang bagi para pelaku industri otomotif di Indonesia untuk dapat 

memanfaatkan kesempatan.  Maraknya jenis dan kendaraan mobil yang ada di 

pasaran tentu akan menimbulkan masalah bagi produsen itu sendiri, dimana terjadi 

kompetisi didalam menarik konsumen sebanyak mungkin. Untuk menarik minat 

para pembeli, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan perbaikan 

sistem pemasaran yang lebih efektif. Pemasaran efektif dalam penerapannya 

bukan hanya bagaimana meningkatkan volume penjualan tetapi juga mengamati 

tingkah laku konsumen serta memenuhi keinginan konsumen melalui usaha 

perbaikan kualitas produk yang sesuai dengan harapan konsumen. 

         Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, seringkali 

perusahaan dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kesulitan di dalam 

meningkatkan volume penjualan, adanya persaingan yang ketat dari perusahaan 

sejenis, semakin kompleksnya perilaku konsumen terhadap suatu produk, selera 

konsumen yang selalu berubah-ubah, serta kondisi ekonomi yang kurang menentu.           

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 
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berhubungan, sebab memberi informasi adalah himbauan dan informasi akan 

menjadi efektif dengan dikomunikasikan dengan penerimanya.  Promosi sebagai 

alat bantu untuk mendeferensiasikan produk, untuk menghimbau pembeli dan 

untuk meneruskan informasi dalam proses keputusan membeli.   

         Promosi merupakan salah satu unsur dalam bauran pemasaran yang sangat 

penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa.  Kegiatan 

promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan 

konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam 

kegiatan pembelian/penggunaan jasa tersebut.  Suatu kegiatan promosi yang terdiri 

dari beberapa variabel bauran promosi yang meliputi variabel periklanan 

(advertising), promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat (public 

relation) dan publisitas (publicity), penjualan  pribadi (personal selling), dan 

pemasaran langsung (direct marketing), jika dilaksanakan secara efektif dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan 

itu.   Proses keputusan pembelian dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran dan 

rangsangan lain.  Bauran promosi yang meliputi periklanan (advertising), 

penjualan pribadi (personal selling),  hubungan masyarakat (public relation) 

dan publisitas (publicity), promosi penjualan (sales promotion), dan pemasaran 

langsung (direct marketing), adalah bagian dari rangsangan pemasaran yang 

merupakan variabel yang dapat dikontrol oleh perusahaan. 

        Pada implementasinya setiap perusahaan tidak hanya  menggunakan satu atau 

dua dimensi bauran promosi saja, akan tetapi mereka selalu menggunakan 

kombinasi dari semua dimensi bauran promosi yang ada. Hal ini mengindikasikan 

bahwa antara satu dimensi bauran promosi dengan yang lainnya saling mendukung 

dan menyempurnakan. Maka jangan heran jika kita menjumpai fakta bahwa budget 



  

perusahaan untuk berpromosi jumlahnya begitu besar bahkan mencapai milyaran 

rupiah. 

         PT. Gemilang Berlian Indah  adalah salah satu main dealer mobil merek 

Mitsibushi yang beralamat di Jl. Jend. Achmad Yani Km.1,2 yang melayani sales 

(penjualan), service (perbaikan/bengkel), spare part (suku cadang), body repair 

(perbaikan bodi), car rental dan car financing. Sama halnya dengan perusahaan 

pada umumnya, perusahaan ini bertujuan meningkatkan penjualan sehingga dapat 

meningkatkan laba yang dicapainya.  

        Tabel 1.1 menunjukkan jumlah jenis kendaraan dalam unit di PT. Gemilang 

Berlian Indah  dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014: 

Tabel 1.1   

PT.Gemilang Berlian Indah  

Jumlah Penjualan Kendaraan Menurut Jenis  

 Tahun  2010-2014 

 (Unit) 

 

Jenis 

Kendaraan 

Tahun 

2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 

Colt Diesel, 133 16,42 107 18,29 187 17,61 309 16,29 277 17,75 

Colt  T120SS 67 8,27 59 10,09 101 9,51 177 9,33 136 8,71 

Colt  L300 102 12,59 87 14,87 117 11,02 262 13,81 237 15,18 

Fuso 61 7,53 26 4,44 85 8,00 199 10,49 121 7,75 

Maven (mini bus) 43 5,31 40 6,84 67 6,31 75 3,95 0 0,00 

Lancer 109 13,46 44 7,52 71 6,69 48 2,53 0 0,00 

Outlander Sport 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 2,21 54 3,46 

Grandis Mivec 103 12,72 54 9,23 108 10,17 281 14,81 254 16,27 

Mirage 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58 3,06 67 4,29 

Pajero   105 12,96 92 15,73 162 15,25 253 13,34 174 11,15 

Strada 87 10,74 76 12,99 164 15,44 193 10,17 241 15,44 

    Jumlah  810 100,00 585 100,00 1062 100,00 1.897 100,00 1.561 100,00 

% naik/turun  - 
 

(27,78) 
 

81,54 
 

78,63 
 

(17,71) 
 Sumber: PT. Gemilang Berlian Indah Pontianak, 2015 

 



  

        Berdasarkan  Tabel 1.1, Pada Tahun 2011 penjualan mobil  turun 27,78 persen.  

Pada Tahun 2012 penjualan mobil naik 81,54 persen.  Pada Tahun 2013 penjualan 

mobil naik kembali sebesar 78,63 persen sedangkan pada  Tahun 2014 penjualan 

mobil turun 17,71 persen. 

          Untuk mengetahui jumlah penjualan kendaraan jenis SUV (Sport Utility 

Vehicle) di Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat 

Jumlah Penjualan Kendaraan Jenis SUV (Sport Utility Vehicle)  

di Kota Pontianak  

Tahun  2010-2014 
 

Jenis Mobil Nama Perusahaan 
Jumlah Penjualan 

2010 2011 2012 2013 2014 

Nissan Xtrail PT. Wahana Inti Nusa 64 70 114 138 143 

Honda C-RV Honda Daya Motor 75 81 110 189 183 

Toyota Fortuner PT. Anzon Auto Plaza 114 264 281 296 311 

Chevrolet Captiva PT. Auto Citra Priva  57 64 92 111 127 

Ford Everesz PT. Nusantara Ford  65 78 84 74 90 

Isuzu Mux PT. Borneo Auto Cemerlang 45 59 68 71 79 

Pajero PT.Gemilang Berlian Indah 105 92 162 253 174 

        Sumber:  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat, 2015 

 
  

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui jumlah penjualan kendaraan jenis SUV (Sport 

Utility Vehicle) di Kota Pontianak. Pada Tahun 2011 penjualan mobil PT. Wahana 

Inti Nusa untuk jenis Nissan Xtrail naik  9,38 persen.  Pada Tahun 2012 penjualan 

mobil naik 62,86 persen.  Pada Tahun 2013 penjualan mobil naik kembali sebesar 

21,05 persen sedangkan pada  Tahun 2014 penjualan mobil naik kembali sebesar 3,62 

persen. Pada Tahun 2011 penjualan mobil Honda Daya Motor untuk jenis Honda C-

RV naik  8,00 persen.  Pada Tahun 2012 penjualan mobil naik 35,80 persen.  Pada 

Tahun 2013 penjualan mobil naik kembali sebesar 71,82 persen sedangkan pada  



  

Tahun 2014 penjualan mobil turun  sebesar 3,17 persen. Pada Tahun 2011 penjualan 

mobil PT. Anzon Auto Plaza untuk Toyota Fortuner naik  131,58 persen.  Pada 

Tahun 2012 penjualan mobil naik 6,44 persen.  Pada Tahun 2013 penjualan mobil naik 

kembali sebesar 5,34 persen sedangkan pada  Tahun 2014 penjualan mobil naik 

kembali sebesar 5,07 persen. Pada Tahun 2011 penjualan mobil PT. Auto Citra Priva  

untuk jenis Chevrolet Captiva naik  12,28 persen.  Pada Tahun 2012 penjualan mobil 

naik 43,75 persen.  Pada Tahun 2013 penjualan mobil naik kembali sebesar 20,65 

persen sedangkan pada  Tahun 2014 penjualan mobil naik kembali sebesar 14,41 

persen. Pada Tahun 2011 penjualan mobil PT. Nusantara Ford untuk jenis Ford 

Everesz naik  20,00 persen.  Pada Tahun 2012 penjualan mobil naik 7,69 persen.  Pada 

Tahun 2013 penjualan mobil turun sebesar 11,90 persen sedangkan pada  Tahun 2014 

penjualan mobil naik kembali sebesar 21,62 persen. Pada Tahun 2011 penjualan mobil 

PT. Borneo Auto Cemerlang  untuk jenis Isuzu Mux naik  31,11 persen.  Pada Tahun 

2012 penjualan mobil naik 15,25 persen.  Pada Tahun 2013 penjualan mobil naik 

kembali sebesar 4,41 persen sedangkan pada  Tahun 2014 penjualan mobil naik 

kembali sebesar 11,27 persen. Pada Tahun 2011 penjualan mobil PT.Gemilang 

Berlian Indah  untuk jenis Pajero  turun   12,38 persen.  Pada Tahun 2012 penjualan 

mobil naik 76,09  persen.  Pada Tahun 2013 penjualan mobil naik kembali sebesar 

56,17 persen sedangkan pada  Tahun 2014 penjualan mobil turun sebesar 31,23 persen. 

          Tabel 1.3  yang menunjukkan perkembangan total pendapatan PT. Gemilang 

Berlian Indah  dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014: 

 

 

 

 



  

Tabel 1.3   

PT. Gemilang Berlian Indah   

Jumlah Pendapatan   

Tahun  2010-2014 

 

Tahun 
Total Pendapatan  

(Ribuan Rupiah) 

Naik/Turun 

(%)  

2010 289.694.761  - 

2011 214.488.982     (25,96) 

2012 394.689.904  84,01 

2013 710.708.800  80,07 

2014 587.947.353  (17,27) 
              Sumber: PT. Gemilang Berlian Indah Pontianak, 2015  

 

        Berdasarkan  Tabel 1.3, total pendapatan dari penjualan mobil di PT. Gemilang 

Berlian Indah  mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2011 total pendapatan dari penjualan 

mobil turun 25,96 persen. Pada Tahun 2012 total pendapatan dari penjualan mobil 

naik 84,01 persen.  Pada Tahun 2013 total pendapatan dari penjualan mobil naik 80,07 

persen sedangkan pada  Tahun 2014 total pendapatan dari penjualan mobil turun 17,27                    

persen.   

         PT. Gemilang Berlian Indah  sebagai salah satu main dealer Mitsubishi di 

Kalimantan Barat  memiliki sebuah produk mobil yang bernama Pajero. Mobil ini 

termasuk dalam kelompok mobil big SUV untuk tujuh penumpang. Mobil ini 

diyakini terkuat di kelasnya karena memiliki tenaga maksimal 220 daya kuda. 

Mesinnya efektif ketika berada di RPM rendah, demikian pula di putaran RPM 

tinggi, mesin bekerja dengan maksimal. Mesin DOHC (Double OverHead 

Camshaft)  yang dimiliki mobil ini mempunyai power dan torsi yang lebih besar 

pada putaran tinggi, tetapi lebih boros dari engine SOHC (Single OverHead 

Camshaft ) dan  efisiensi bahan bakar yang baik. 

          Tabel 1.4  yang menunjukkan perkembangan total pendapatan dari penjualan 

mobil Pajero di PT. Gemilang Berlian Indah  dari Tahun 2010-2014: 



  

Tabel 1.4   

PT. Gemilang Berlian Indah   

Pendapatan Penjualan Mobil Type  Pajero 

Tahun  2010-2014 
 

Tahun 
Total Pendapatan  

(Rupiah) 
Kenaikan 
Persentase  

2010 45.386.708.325,00 - 

2011 40.999.683.528,00 (9,67) 

2012 73.301.488.650,00 78,79 

2013 116.697.453.268,00 59,20 
2014 82.522.030.830,00 (29,29) 

              Sumber: PT. Gemilang Berlian Indah Pontianak, 2015     

 

        Berdasarkan  Tabel 1.4, Total pendapatan dari penjualan mobil  Type Pajero milik  

PT. Gemilang Berlian Indah  mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2011 turun 9,67 

persen. Pada Tahun 2012 total pendapatan dari penjualan mobil Type Pajero naik 

78,79 persen.  Pada Tahun 2013 total pendapatan dari penjualan mobil Type Pajero 

naik kembali sebesar 59,20 persen sedangkan pada  Tahun 2014 total pendapatan dari 

penjualan mobil Type Pajero turun 29,29 persen.   

           Pada Tabel 1.5 berikut ini dapat diketahui perkembangan jumlah biaya 

promosi yang telah dilakukan perusahaan pada Tahun 2010-2014: 

Tabel 1.5 

 PT.Gemilang Berlian Indah  

Jumlah Biaya Promosi  

Tahun 2010-2014   

 (Rupiah) 
 

Jenis promosi  Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Advertising 142.533.430 144.794.667 142.121.692 148.794.595 137.221.743 
Sales promotion 136.833.347 118.835.444 140.792.117 140.794.414 120.192.724 
Publicity 172.500.118 154.833.726 172.733.825 178.702.322 157.100.630 
Personal selling 290.833.629 294.143.417 290.491.748 292.833.434 264.493.419 
Direct marketing 70.770.127 72.791.659 71.491.750 107.121.282 75.793.426 
Jumlah promosi 813.470.651 785.398.913 817.631.132 868.246.047 754.801.942 
Naik / Turun (%)  (3,45) 4,10 6,19 (13,07) 

        Sumber: PT. Gemilang Berlian Indah Pontianak, 2015     

          Berdasarkan Tabel 1.5 dapat diketahui jenis bauran promosi dan persentase 

penurunan biaya promosi pada Tahun 2011 sebesar 3,45%. Pada Tahun 2012 naik 



  

sebesar 4,10% jika dibandingkan dengan Tahun 2011. Pada Tahun 2013 naik 

sebesar 6,19% dan pada Tahun 2014 turun kembali sebesar 13,07% dari biaya 

promosi pada Tahun   2013.  

        PT. Gemilang Berlian Indah sebagai penyalur mobil Pajero tentu sangat 

memperhatikan sistem pemasaran dan promosi penjualan kendaraan merek 

Mitsubishi Type Pajero dengan melakukan kegiatan promosi melalui berbagai 

media. Hal inii dilakukan untuk merebut pangsa pasar mobil di Kalimantan Barat. 

Berdasarkan kondisi yang telah disebutkan begitu banyaknya produk-produk yang 

sama yang ditawarkan dari berbagai macam produsen mobil lain di Pontianak 

membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaruh bauran 

promosi terhadap keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi Type Pajero di 

Kota Pontianak. 

 

B.   Permasalahan 

         Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  apakah bauran promosi 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi Type  

Pajero di Kota Pontianak? 

 

C.  Pembatasan Masalah  

1. Produk yang diteliti dalam penelitian ini adalah mobil Mitsubishi Type  Pajero 

yang diipasarkan oleh PT. Gemilang Berlian Indah. 

2. Penelitian dibatasi pada bauran promosi dan keputusan pembelian dengan 

variabel yang digunakan untuk bauran promosi seperti: advertising, sales 

promotion, public relation and publicity, personal selling serta direct 



  

marketing sedangkan variabel keputusan pembelian terdiri dari proses 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 

 

D. Tujuan Penelitian  

          Sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh bauran promosi terhadap keputusan 

konsumen membeli mobil Mitsubishi Type  Pajero di Kota Pontianak. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini akan berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan terhadap keadaaan nyata dalam suatu perusahaan, 

khususnya dalam hal pengambilan keputusan konsumen. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bahan kajian 

oleh pihak PT. Gemilang Berlian Indah Pontianak guna menentukan kebijakan 

tentang bauran promosi pemasaran yang akan dilakukan di masa depan. 

3. Bagi Almamater 

         Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti lainnya yang 

tertarik akan masalah ini untuk masa yang akan datang. 

 

 

 

 



  

F.  Kerangka Pemikiran 

       Menurut Kotler (2005: 264)  promotion mix  terdiri dari atas 5 perangkat 

utama yakni: 

1. Advertising (periklanan) 

Merupakan semua penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi produ atau 

jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. 

2. Sales Promotion 

Berupa insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau 

membeli suatu produk atau jasa. 

3. Personal Selling 

Interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, 

menjawab langsung dan menerima pesanan. 

4. Publicity 

Berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan 

atau produk individualnya. 

5. Direct Marketing 

Penggunaan surat, telepon, faksimil, email dan alat penghubung nonpersonal 

lain untuk berkomunikasi secara dengan atau mendapatkan tanggapan langsung 

dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. 

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008: 179), proses keputusan pembeli 

terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian.   

        Adapun kerangka pemikiran pada Gambar 1.1 berikut: 

Gambar 1.1  

Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Konsumen  

Membeli Mobil Mitsubishi Type  Pajero  

di Kota Pontianak 

 

Advertising (X1) 

 

Sales promotion (X2) 

 

Public relation and 
publicity  (X3) 

Personal selling (X4) 

 

Direct marketing (X5) 

 

 

 

Keputusan  konsumen 

membeli mobil Mitsubishi 

Type Pajero di Kota Pontianak 

(Y) 



  

Keterangan: 

1) Variabel bebas yaitu advertising (X1), sales promotion (X2), publicity (X3), 

personal selling (X4) serta direct marketing (X5) 

2) Variabel terikat (Y), yaitu keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi 

Type Pajero di Kota Pontianak. 

 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan aturan atau tata cara pelaksana dalam penelitian 

guna mencari jawaban atau penyelesaian permasalahan termasuk didalamnya 

sebagai verifikasi data dalam proses kegiatan penelitian, karena di dalam verifikasi 

data tidak hanya terbatas bagaimana cara memperoleh data tetapi juga bagaimana 

menganalisa data untuk diinterpretasikan dengan menarik suatu kesimpulan atas 

dasar empiris. 

1. Bentuk Penelitian 

         Dalam  penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. 

Menurut Umar (1998: 81): “Metode deskriptif  bertujuan untuk menggambarkan 

sifat  sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa 

sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”. Jadi metode deskriptif merupakan 

metode yang menggambarkan atau menjelaskan keadaan yang sebenarnya 

terjadi di lapangan berdasarkan fakta, data dan informasi yang diperoleh 

kemudian dianalisis agar didapat sebuah kesimpulan. 

   2.  Teknik Pengumpulan Data 

    Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

dua cara: 



  

a. Data primer yaitu, data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh 

melalui: 

1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian yakni PT. Gemilang Berlian Indah. 

2) Kuesioner, yaitu dimaksudkan untuk mendapat informasi tertutup yang 

diajukan dan dilengkapi dengan berbagai alternatif jawaban yang tersedia 

yakni konsumen pemilik mobil Mitsubishi Type Pajero di Kota Pontianak. 

b. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dengan cara menelaah sejumlah 

buku, karya ilmiah, dan dokumen/arsip yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

         Menurut Sugiyono (2004 : 72): “Populasi merupakan generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Populasi adalah gambaran keseluruhan dari yang akan kita 

teliti, bukan hanya untuk orang atau manusia, tetapi juga dapat berupa obyek 

dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada obyek/subyek yang dipelajari tersebut, namun meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut. Maka 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang telah membeli 

mobil Mitsubishi Type  Pajero dari PT. Gemilang Berlian Indah.  

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2004: 73): “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Jadi, sampel merupakan 



  

bagian dari populasi yang dijadikan sumber data sesungguhnya di dalam suatu 

penelitian.  

         Pengambilan sampel sebanyak 100 respon dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut (Umar, 1997 : 66).  

n = [
𝑧.1/2.0,5

0.20
]
2
 

 

n = [
1.96

0.20
]
2
 

 
 Keterangan : 

 E = 0,20 (error of estimate)  

 α = 0,05  

Z ½ = tabel distribusi normal sampel  

n = 96,04  

n = 100 (pembulatan)  

Digunakan rumus ini karena populasi belum diketahui dengan pasti.  

Sampel  yang dipilih sebanyak 100 orang responden. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode accidental 

sampling. Menurut Usman (2008:45-46):” Teknik sampling kebetulan 

(accidental sampling). Teknik sampling kebetulan dilakukan apabila 

pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang atau benda yang 

kebetulan ada atau dijumpai”. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang telah membeli mobil Mitsubishi Type  Pajero dari                 

PT. Gemilang Berlian Indah  dan berdomisili di Kota Pontianak serta masih 

menggunakannya dan pernah merasakan program promosi yang ditawarkan 

oleh perusahaan.  



  

        c. Pengukuran variabel penelitian 

Menurut Arikunto (2006: 99) : “variabel penelitian adalah objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Adapun 

variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1) Variabel bebas atau independent (X), sering disebut variabel stimulus, 

prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel 

bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel bebas yang digunakan adalah bauran promosi  terdiri dari 

advertising (X1), sales promotion (X2), publicity (X3) personal selling (X4) 

dan direct marketing (X5). 

2) Variabel terikat atau dependent (Y), sering disebut variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan adalah 

menggunakan variabel keputusan pembelian konsumen model lima tahap 

meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 

Adapun untuk mengukur variabel penelitian tersebut penulis 

menggunakan skala likert dengan lima kategori jawaban, yaitu: Sangat 

Tidak Setuju (STS) diberikan skor 1, Tidak Setuju (TS) diberikan skor 2, 

Kurang Setuju (KS) diberikan skor 3, Setuju (S) diberikan skor 4, Sangat 

Setuju (SS) diberikan skor 5.  

 

 



  

           4. Teknik Analisis Data 

    a. Uji Instrumen 

  1). Uji validitas 

         Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Menurut Arikunto (2006: 24) validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Bisa dikatakan bahwa 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Teknik yang digunakan untuk menguji 

validitas instrumen dalam penelitian ini adalah dengan cara 

mengkorelasikan skor tiap pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner 

dengan skor totalnya menggunakan rumus korelasi product moment 

yang menurut Umar (2005 : 190) adalah: 

])Y(Y[]X)(X[n

Y)X)((-XY)( 

2222 

  



n

n
r  

Di mana: 

X = Skor pernyataan  

    Y = Skor total 

Nilai korelasi product moment yang diperoleh kemudian akan 

dibandingkan dengan nilai korelasi tabel (r tabel) dengan tingkat signifikansi 

(a) = 0,05, dan jumlah data (n) = 100. Kriteria keputusannya adalah jika r 

hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid dan jika r hitung 

< r tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. 

 

 



  

         2)  Uji reliabilitas 

Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi atau dapat 

dipercaya, apabila alat ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan  dan 

dapat digunakan untuk meramalkan. Dengan demikian alat ukur tersebut akan 

memberikan hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan 

memberikan hasil yang serupa apabila digunakan berkali-kali. Reliabilitas 

menunjukkan pada suatu pengertian bahwa, sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data yang tidak bersifat 

tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih-milih jawaban-

jawaban tertentu. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang 

sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Untuk pengujian reliabilitasdigunakan 

cronbach alpha dengan bantuan  program SPSS. Uji reliabilitas dapat 

dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan, jika nilai 

cronbach alpha> 0.60 maka reliabel dan jika nilai cronbach alpha < 0,60 

maka tidak reliabel. 

       b. Alat Analisis 

     1). Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda 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), sales promotion (X2), publicity (X3), personal selling 

(X4) dan direct marketing (X5) dengan keputusan konsumen membeli mobil 

Mitsubishi Type  Pajero di Kota Pontianak. Persamaan analisis regresi linier 

berganda dalam penelitian ini dapat dituliskan: 



  

  
^

Y = a+ b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5+e   

            Di mana: 

Y  = Keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi Type  Pajero di Kota 

Pontianak 

X1 = advertising,  X2 = sales promotion, X3 = publicity, X4 = personal selling 

dan X5 = direct marketing. 

a = Konstanta regresi 

b,...b5 = Koefisien regresi 

2). Analisis Koefisien Korelasi Ganda (R) 

Koefisien korelasi berganda antara Y dengan X1,X2,X3,X4,X5  digunakan 

untuk mengukur besarnya kontribusi variasi X1,X2,X3,X4,X5  terhadap variasi Y 

pada persamaan tersebut. r2 disebut koefisien determinasi sederhana, biasannya 

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 berganda Y terhadap X1,X2,X3,X4,X5  sudah 

cocok atau tepat untuk digunakan sebagai pendekatan atas suatu hubungan 

linier antar variabel berdasarkan hasil observasi. Makin besar nilai r2 dan , 

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), 

sales promotion (X2), publicity (X3) serta personal selling (X4) dan direct 

marketing (X5) dengan keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi Type  

Pajero di Kota Pontianak. 

 



  

Pada analisis regresi berganda, nilai koefisiennya dapat diperoleh dengan 

mengakarkan nilai koefisien determinasi (R2) keseluruhan. Nilai yang diperoleh 

dilambangkan dengan R dan disebut sebagai koefisien korelasi ganda atau bisa 

juga dikenal dengan koetisien korelasi majemuk. 

Adapun untuk menginterpretasikan kekuatan hubungan antara variabel 

bebas dan terikat dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2004: 214)          

adalah: 

Tabel 1.6 

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 

 

      3). Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (dinotasikan dengan R2) adalah sebuah kunci 

penting dalam analisis regresi. Nilai koefisien determinasi diinterpretasikan 

sebagai proporsi dari varian variabel dependen, bahwa variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variabel independen sebesar nilai koefisien determinasi 

tersebut. Adapun koefisien determinasi digunakan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui berapa besar sumbangan variabel bebas: advertising (X1), 

sales promotion (X2), publicity (X3),  personal selling (X4) dan direct 

marketing (X5) terhadap variasi naik turunnya variabel terikat yakni: keputusan 

konsumen membeli mobil Mitsubishi Type  Pajero di Kota Pontianak. 

 

 

 



  

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari nilai koefisien determinasi 

adalah: 

       Jumlah kuadrat regresi 

       r2 = 

Jumlah kuadrat total terkoreksi 

 

 

4). Uji F 

         Uji pengaruh simultan (Uji F) untuk melihat pengaruh variabel X 

terhadap variabel terikatnya/dependent. Bisa juga dikatakan bahwa uji F 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Derajat kepercayaan yang 

digunakan adalah 0,05.   Sedangkan untuk mencari nilai F tabel dapat dicari 

dengan menggunakan tingkat signifikansi (a) = 0,05; derajat kebebasan (dk) 

pembilang = m; dan derajat kebebasan (dk) penyebut = n-k-1. 

       Sebelum  melakukan pengujian dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Tidak ada pengaruh bauran promosi yang terdiri dari advertising (X1), 

sales promotion (X2), publicity (X3) serta personal selling (X4) dan direct 

marketing (X5) terhadap keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi 

Type Pajero di Kota Pontianak (Y). 

H1 = Ada pengaruh bauran promosi yang terdiri dari advertising (X1), sales 

promotion (X2), publicity (X3) serta personal selling (X4) dan direct 

marketing (X5)  terhadap keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi 

Type Pajero di Kota Pontianak (Y). 

       Kriteria penerimaan atau penolakan Ho pada tingkat kepercayaan 95% 

(tingkat kesalahan 5%), yaitu sebagai berikut : Ho ditolak dan Ha diterima bila, 

jika F hitung > F tabel:  Ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y 



  

sedangkan Ho diterima dan Ha ditolak bila, jika F hitung < F  tabel: Tidak ada 

pengaruh antara variabel yang terdiri dari advertising (X1), (X2), (X3), (X4), 

(X5) terhadap variabel Y. 

       5). Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

           Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independent 

secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependent. Derajat 

signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil 

dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang 

menyatakan bahwa suatu variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel 

terikat. Oleh karena itu, uji pengaruh parsial dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh secara parsial antara variabel 

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

(X2), publicity (X3) serta personal selling (X4) dan direct marketing (X5) 

dengan keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi Type Pajero di Kota 

Pontianak. 

Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai t hitung dengan t 

tabel dengan kriteria keputusan jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Sebaliknya, jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

                      Rumus yang dapat digunakan untuk mencari nilai t hitung adalah: 

sisa) (dbStudent   t  

^





S
t kk   

 Di mana: 

k̂ = Koefisien variabel bebas ke-k 

k = Nilai pada hipotesis nul 



  

S = Simpangan baku dari variabel bebas ke-k 

        Sedangkan untuk mencari nilai t tabel dapat dicari dengan menggunakan 

tingkat signifikansi (a) = 0,05; derajat kebebasan (dk) = n-2. 

Sebelum mengetahui pengujian hipotesis terlebih dahulu penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan variabel advertising  (X1) 

terhadap variabel keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi 

Type  Pajero di Kota Pontianak (Y). 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel advertising  (X1) 

terhadap variabel keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi 

Type  Pajero di Kota Pontianak (Y). 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan variabel sales promotion (X2) 

terhadap variabel keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi 

Type  Pajero di Kota Pontianak (Y). 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel sales promotion 

(X2) terhadap variabel keputusan konsumen membeli mobil 

Mitsubishi Type  Pajero di Kota Pontianak (Y). 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan variabel publicity (X3) terhadap 

variabel keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi Type  

Pajero di Kota Pontianak (Y). 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel publicity (X3) 

terhadap variabel keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi 

Type  Pajero di Kota Pontianak (Y). 



  

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan variabel personal selling (X4) 

terhadap variabel keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi 

Type  Pajero di Kota Pontianak (Y). 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel personal selling 

(X4) terhadap variabel keputusan konsumen membeli mobil 

Mitsubishi Type  Pajero di Kota Pontianak (Y). 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan variabel direct marketing (X5) 

terhadap variabel keputusan konsumen membeli mobil Mitsubishi 

Type  Pajero di Kota Pontianak (Y). 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel direct marketing 

(X5) terhadap variabel keputusan konsumen membeli mobil 

Mitsubishi Type  Pajero di Kota Pontianak (Y). 
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