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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Dalam mencapai volume penjualan yang maksimal, setiap perusahaan 

membutuhkan strategi dalam memasarkan dan mempromosikan produknya karena 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk memenuhi permintaan konsumen 

yang banyak seperti halnya perusahaan indosat ooredoo. Dengan melihat 

kenyataan ini perusahaan indosat ooredoo bekerjasama dengan perusahaan yang 

bergerak dibidang distributor salah satu perusahaan tersebut adalah PT. Multi 

Media Selular yang mana perusahaan tersebut mempunyai visi menyediakan 

perangkat bergerak (mobile product) dan solusi untuk meningkatkan kualitas dan 

gaya hidup serta dengan misi ingin menjadi perusahaan terdepan dibidang 

distribusi yang memiliki akses langsung kepada konsumen dan retailer secara 

terintegrasi. 

Kegiatan promosi merupakan salah satu usaha perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan pada produknya. Sebuah perusahaan perlu menentukan 

kebijakan yang baik dalam 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. Melihat peluang tersebut PT. Multi 

Media Selular harus mampu menarik perhatian konsumen agar dapat menarik 

konsumen untuk melakukan pembelian, cara yang dilakukan PT. Multi Media
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Seluler Sintang yaitu melalui bauran promosi yang terdiri dari iklan, 

penjualan pribadi, dan promosi penjualan.  

Iklan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menawarakan 

produk yang dihasilkan oleh produsen berupa barang dan jasa melalui berbagai 

media pada waktu yang sama. Banyak media yang digunakan untuk mengiklankan 

suatu produk, tergantung sasaran yang ingin dicapai oleh produsennya. Iklan juga 

merupakan suatu alat untuk membuka interaksi dan komunikasi antara penjual 

dan pembeli seperti yang dilakukan oleh PT. Multi Media Seluler yang melakukan 

kebijakan dalam periklanan media cetak yang terdiri dari pembuatan spanduk 

vinyl, pembuatan poster, pembuatan papan nama mitra customers, dan branding 

indosat ooredoo yang diharapkan agar konsumen mengetahui bentuk-bentuk 

promosi terbaru yang dilakukan perusahaan. 

Penjualan pribadi adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual 

dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon 

pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga 

mereka kemudian akan mencoba membelinya. Dalam hal ini PT Multi Media 

Seluler melakukan kebijakan kepada pelanggan dengan cara gathering outlet, dan 

kompensasi promosi im3 ooredoo terbaru kepada mitra customers.  

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan 

berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan 

segera dan untuk meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Dalam hal 

ini PT. Multi Media Seluler melakukan kebijakan kepada pelanggan dengan cara, 

4 unit both telpon sekolah komunitas, kartu perdana free buntel atau pembagian 

kartu perdana im3 ooredoo gratis ketika melakukan event kepada konsumen yang 
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diharapkan konsumen merasakan langsung promosi dan keunggulan dari kartu 

perdana im3 ooredoo.  

berikut ini realisasi total penjualan produk kartu im3 ooredoo dari Tahun 

2014-2016 dalam Tabel 1.1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

PT. MMS Sintang 

Target Dan Realisasi Penjualan 

Tahun 2014 – 2016 

Target 5,000   5,000     4,600      5,500      10,000    10,000    15,000    18,500    18,500    18,500    18,500    18,500   147,600 

Penjualan 3,750   4,845     3,873      6,755      8,793      11,300    13,700    19,760    20,040    22,030    18,800    17,890   151,536 103%

Target 18,500 18,500   18,500    18,500    18,500    18,500    18,500    20,000    20,000    20,000    20,000    18,000   207,500 

Penjualan 7,600   19,000   11,607    10,760    21,156    17,680    18,060    20,100    16,760    17,300    14,520    11,600   186,143 90%

Target 18,000 18,000   20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    21,000    21,000    21,000    21,000   240,000 

Penjualan 19,700 18,400   19,670    21,800    24,670    22,210    19,470    22,600    23,500    20,900    24,600    18,400   255,920 107%

Tahun

Penjualan Kartu Perdana im3 ooredoo Tahun 2014-2016
Total 

Pertahun

Persentase 

pencapai
Bulan

Jan    

(pcs)

Feb    

(pcs)

Mar    

(pcs)

Apr    

(pcs)

Okto    

(pcs)

3 2016

Nov    

(pcs)

Des    

(pcs)

1 2014

2 2015

Mei    

(pcs)

Juni    

(pcs)

Juli     

(pcs)

Agst    

(pcs)

Sept    

(pcs)

No

 

Sumber :PT. Multi Media Seluler 2016 

Berdasarkan dari Tabel 1.1 dilihat pencapaian target yang dicapai PT. 

Multi Media Seluler pada produk yang dijualnya kartu perdana im3 ooredoo. 

Dimana pencapaian target perusahaan pada Tahun 2014 penjualan kartu perdana 

im3 ooredoo mencapai target 151.536 atau 103% dari target yang diberikan 

sebesar 147.600 pcs kartu perdana. Tahun 2015 terjadi penurunan penjualan 

sebesar 186.143 atau 90% dari target 207.500 pcs kartu perdana. Pada Tahun 2016 

keputusan pembelian oleh konsumen akan kartu perdana im3 ooredoo mengalami 

peningkatan ini terlihat pada peningkatan penjualan sebesar 255.920 pcs atau 

107% dari target 240.000 pcs kartu perdana im3 ooredoo. 
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Ketidakstabilan penjualan kartu perdana im3 ooredoo dari tahun ke tahun 

ini membuktikan bahwa keputusan pembelian konsumen akan kartu perdana im3 

ooredoo tidak stabil ataupun tidak menentu. Untuk itu perusahaan membutuhkan 

strategi melalui kegiatan promosinya sehingga diharapkan dapat menciptakan 

pengaruh pada keputusan pembelian konsumen dan untuk melihat lebih jelas 

bagaimana keputusan pembelian konsumen terhadap kartu perdana im3 ooredoo. 

Selain itu dalam Tabel 1.2 dibawah ini dapat dilihat biaya – biaya promosi 

yang dilakukan PT. Multi Media Seluler di kota Sintang periode 2014 hingga 

2016, sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

PT. MMS Sintang 

Realisasi promosi 

Tahun 2014 – 2016 

IKLAN PEMBUATAN VINYL RP. 1 10,000,000       9,540,000

PENJUALAN PRIBADI GATHERING OUTLET SINTANG 10,000,000       8,000,000

IKLAN PEMBUATAN POSTER 5,000,000         4,221,575

IKLAN PEMBUATAN PAPAN NAMA 15,000,000       13,315,000

IKLAN BRANDING KP. INDOSAT 20,000,000       18,130,000

PENJUALAN PRIBADI KOMPENSASI KP. INDOSAT 10,000,000       9,780,000

IKLAN PEMBUATAN POSTER 6,000,000         5,644,800

PENJUALAN PRIBADI SP FREE BUNTEL 10,000,000       10,000,000

IKLAN BRANDING KP. INDOSAT 20,000,000       19,130,000

PENJUALAN PRIBADI KOMPENSASI KP. INDOSAT 10,000,000       9,780,000

PROMOSI  PENJUALAN SP FREE BUNTEL 10,000,000       10,000,000

IKLAN PEMBUATAN POSTER 8,000,000         7,793,025

REALISASI PROMOSI MARKETING  MMS SINTANG TAHUN 2014 - 2016

NO TAHUN
JUMLAH 

BUDGET
JENIS MEDIA PEMAKAIAN BIAYA

BIAYA YANG 

DIKELUARKAN

 JUMLAH 

BIAYA 

3 2016 58,000,000       54,403,025

1 2014 40,000,000       35,076,575

2 2015 46,000,000       43,554,800

 

Sumber :PT. Multi Media Seluler 2016 

Dari Tabel 1.2 tersebut dapat terlihat promosi yang dilakukan tidak 

bervariasi dimana terlihat dari pemakaian dan total biaya yang cendrung berubah 

serta naik dari tahun ke tahunnya. Melihat dari pencapaian target dan total biaya 

promosi dari tahun ke tahun tentu terdapat sesuatu yang melatar belakangi hal ini. 
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Melihat pengaruh keputusan pembelian sangat berpengaruh penting dalam  

peningkatan pelanggan im3 ooredoo maka perusahaan menggunakan strategi 

bauran promosi (promotion mix) yang terdiri dari iklan (advertising), penjualan 

pribadi (personal selling), dan promosi penjualan (sales promotion). 

Penelitian terhadap pengaruh bauran promosi terhadap keputusan 

pembelian  (Survei pada Mahasiswa Jurusan Bisnis Angkatan 2010-2012 Fakultas 

Ilmu Administrasi Pengguna Indosat di Universitas Brawijaya), pernah dilakukan 

oleh Febryan Sandy (2014). Dari penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa 

Promosi penjualan berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

dibuktikan dengan koefisien regresi (Standardized Coeffucients Beta) pada 

variabel promosi penjualan mempunyai nilai terbesar jika dibandingkan dengan 

ketiga variabel yang lain. Hal itu juga menjadi salah satu motivasi peneliti untuk 

mencoba menguji konsistensi Penelitian yang dilakukan oleh Febryan Sandy 

(2014).  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Kartu Perdana im3 ooredoo Pada PT. Multi Media Seluler Sintang”. 

B. Permasalahan 

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka  yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah bauran 

promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian kartu perdana im3 ooredoo 

pada PT. Multi Media Seluler Sintang.  
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat penting, untuk menghindari kesalahpahaman 

yang menyimpang dari judul. Oleh karena itu untuk mendukung hasil yang baik, 

penulis membatasi masalah dalam penelitian pada 3 (tiga) strategi bauran promosi 

(promotion mix) yang terdiri dari: Iklan (advertising), penjualan pribadi (personal 

selling), dan promosi penjualan (sales promotion), sedangkan proses pengambilan 

keputusan menggunakan 5 (lima) tahap yaitu: Pengenalan masalah, mencari 

informasi, evaluasi, keputusan membeli, dan pasca pembelian. 

D. Tujuan penelitian 

Bedasarkan permasalahan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian kartu 

perdana im3 ooredoo pada PT. Multi Media Seluler Sintang.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dilakukan untuk lebih memahami ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang pemasaran dan menerapkan teori-teori yang diperoleh selama duduk di 

bangku perkuliahan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi kepada 

PT. Multi Media Seluler Sintang tentang gambaran keputusan pembelian 

konsumen yang terbentuk dari komunikasi perusahaan melalui bauran promosi, 

terdiri dari iklan (advertising), penjualan pribadi (personal selling), dan 

promosi, penjualan (sales promotion) yang telah dilakukan. 
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3. Bagi Almamater 

Penelitian ini merupakan aplikasi dari berbagai teori yang diperoleh selama 

perkuliahan, dan hasil akhir dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi dalam melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang. 

F. Kerangka pemikiran 

Dalam konsep promosi terdapat alat-alat promosi yang disebut dengan 

bauran promosi (promotion mix) menurut Setiyaningrum, Udaya, dan Effendi 

(2015:232-234), Bauran promosi ialah: “Kombinasi lima komponen promosi yang 

mencakup iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan 

publikasi, yang bertujuan untuk mengomunikasikan berita kepada seseorang atau 

pihak tertentu agar diperoleh tanggapan dan perubahan sikap atau perubahan 

pembelian dari penerima berita tersebut”. 

 Dalam pembuatan bauran promosi yang efektif menyangkut pengambilan 

putusan-putusan strategis perusahaan PT. Multi Media Seluler mengambil 3 (tiga) 

bauran promosi yakni iklan, penjualan pribadi, dan promosi penjualan. 

Menurut Setiyaningrum, Udaya, dan Effendi (2015:233), “Iklan adalah 

bentuk presentasi bukan personal (non personal) dan promosi atas gagasan, 

barang, atau jasa oleh seseorang atau sponsor yang teridentifikasi dalam media, 

seperti majalah, koran, poster, pengiriman surat secara langsung (direct mail), 

radio, televisi, katalog, dan sirkuler”. 

“Promosi penjualan adalah berbagai jenis insentif jangka pendek untuk 

mendorong orang mencoba atau membeli produk atau jasa” (Kotler dan 

Keller,2007:204). 
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Penjualan pribadi adalah ”Interaksi tatap muka dengan satu atau beberapa 

calon pembeli dengan maksud untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, 

dan memperoleh pemesanan” (Kotler dan Keller,2007:205). Ketiga bauran 

promosi tersebut kemudian diintergrasikan oleh perusahaan dalam upaya 

mengkomunikasikan produknya, tidak hanya sekedar produk tetapi juga 

perusahaan yang memproduksinya, dan pada akhirnya terbentuklah keputusan 

pembelian oleh konsumen. Sangadji dan Sopiah (2013;332) mendefinisikan, 

“Proses pengambilan keputusan pembelian sebenarnya merupakan proses 

pemecahan masalah dalam rangka memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen 

dan sangat dipengaruhi oleh prilaku konsumen”. 

Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang 

pencarian, pembelian, penggunaan beragram produk dan merek pada setiap 

periode tertentu. Berbagai macam keputusan mengenai aktivitas kehidupan 

seringkali harus dilakukan oleh setiap konsumen pada setiap hari. Konsumen 

melakukan keputusan setiap hari setiap periode tanpa menyadari bahwa mereka 

telah mengambil keputusan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat kerangka pemikiran 

untuk penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka pemikiran 

 

 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Keputusan pembelian 
Bauran promosi 

(promotion mix) 
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Pada Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa kerangka pemikiran dalam 

penelitian mengacu pada bauran promosi (promotion mix) yang terdiri dari 3 

(tiga) strategi yakni: Iklan (advertising), penjualan pribadi (personal selling), dan 

promosi penjualan (sales promotion) yang merupakan variabel bebas X 

(independent) terhadap keputusan pembelian yang merupakan variabel terikat Y 

(dependent). 

G. Metode penelitian 

A. Jenis Penelitian 

Jenis metode penelitian ini adalah metodelogi penelitian deskriptif. 

Metodelogi penelitian deskriptif adalah “Salah satu jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan karakteristik pasar yang ditandai dengan 

hipotesis spesifik, dan memiliki desain penelitian secara terstruktur” Rangkuti 

(2016:17). 

B. Jenis dan sumber data 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian terbagi atas dua bagian, yaitu: 

a. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk huruf atau kalimat. 

b. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif 

yang diangkakan. 

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data primer merupakan “Sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang 

dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah riset secara 
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khusus” Sunyoto (2014:28), dalam hal ini penulis mengambil data 

melalui kuesioner. 

b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Angket dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara membuat 

daftar pernyataan yang diberikan secara tertulis kepada responden 

penelitian yaitu konsumen penguna kartu perdana im3 ooredoo pada PT. 

Multi Media Seluler Kabupaten Sintang yang dipilih sebagai sampel 

penelitian. 

2. Studi dokumenter, metode ini dilakukan dengan cara mempelajari data-

data perusahaan dan membaca buku-buku literatur serta sumber-sumber 

lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. 

D. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiono (2014:148), “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

konsumen pengguna kartu perdana im3 ooredoo yang ada di kota 

Sintang. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini tidak 

diketahui secara pasti. 
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b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang di jadikan sebagai sumber 

data dalam melakukan penelitian. Menurut Umar (2010:81), “Sampel 

merupakan bagian kecil dari suatu populasi, sedangkan populasi diartikan 

sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih menjadi anggota sampel”, Jumlah populasi dalam penelitian 

ini tidak diketahui secara pasti, maka perhitungan sempel menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

  
  

       
 

Keterangan : 

N  = Jumlah sampel 

Z  = Tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 5% 1,96 

Moe = Margin of error atau kesalahan maksimal yang bisa dikorelasi, 

disini ditetapkan 10% atau 0,10 

Alasan memakai rumus tersebut karena populasi tidak diketahui 

secara pasti. Dengan tingkat keyakinan sebesar 95% atau Z = 1,96 dan 

moe 10% (0, 1), maka jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut: 

  
     

       
 

  
        

    
       

Berdasarkan rumus di atas dapat diperoleh sampel minimal dari 

populasi sebanyak 96 orang, sehingga dapat ditetapkan jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah sebesar 100 responden. 
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Taknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2014:150), “Porposive Sampling 

merupakan penarikan sempel secara sengaja sesuai dengan persyaratan 

sampel yang diperlukan berdasarkan pertimbangan sesuai persyaratan; 

sifat-sifat, karakteristik, ciri-ciri dan kriteria”. Syarat yang dipilih sebagai 

sampel adalah responden yang pernah membeli kartu perdana im3 

ooredoo kota Sintang dan sudah melakukan pembelian pulsa untuk 

digunakan serta berusia minimal 18 tahun. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal/tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal 

atau mendekati normal. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov 

Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji 

normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku 

adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan 

diasumsikan normal. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov. Menurut 

Santoso (2002:35) adalah : “Jika signifikansi di bawah 0,05 dan 0,01 

berarti data yang akan diuji tidak berdistribusi normal dan sebaliknya jika 

signifikansi diatas 0,05 berarti data yang akan diuji berdistribusi normal”. 
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2. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Menurut Umar (2005:176), mengenai validitas yaitu, “Validitas 

didefinisikan sebagai sejauh mana suatu alat pengukur itu mampu 

mengukur apa yang ingin diukur, Pengertian valid tidaknya suatu alat 

ukur tergantung kemampuan alat tersebut untuk mengukur korelasi 

antara variabel atau ítem dengan skor total variabel”. Uji validitas 

digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan sebuah kuisioner 

antara variabel bebas (independent) atau iklan, penjualan pribadi, dan 

promosi penjualan yang disimbolkan dengan (X) dan variabel terikat 

(dependent) atau keputusan pembelian yang disimbolkan dengan (Y). 

artinya apakah kuisioner yang telah dibangun tersebut sudah valid 

atau belum. 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Umar (2005:176) “Reliabilitas menunjukkan sejauh mana 

suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi 

dua kali atau lebih”. Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil 

suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu 

pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpecaya 

(reliabel). Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama 

instrument pengukur yang baik. Reliabilitas terkadang disebut juga 

sebagai kepercayaan, keterandalan, konsistensi, kestabilan, dan 

sebagainya, namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, artinya sejauh mana 
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skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan pengukuran 

(measurement error). 

Teknik perhitungan koefisien reliabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik alpha cronbach. 

Alpha cronbach adalah koefisien keandalan yang menunjukan 

seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi 

satu sama lain. Menurut Umar (2005:207) “Mencari reliabilitas 

instrumen yang skornya bukan 0-1, tetapi merupakan rentangan antara 

beberapa nilai, misalnya 0-10 atau 0-100 maka dapat menggunakan 

rumus alpha Cronbach”, sebagai berikut: 

Rumus reliabilitas alpha cronbach: 

r =[
 

   
]     

    

     

 
Dimana: 

r  =  reliabilitas instrument 

k  =  banyak butir pertanyaan 

∑    =  jumlah varian butir 

    = varian total 

G. Alat analisis 

1. Regresi linier Sederhana 

Menurut Umar (2005:294) “Jika terdapat data dari dua variabel penelitian 

yang sudah diketahui variabel bebas X (independent) dan variabel terikat 

Y (dependent), akan dihitung atau dicari nilai-nilai Y yang lain 

berdasarkan nilai X yang diketahui”, langkah Dalam penelitian ini, análisis 

regresi sederhana berperan sebagai teknik statistik yang digunakan untuk 
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menguji ada tidaknya pengaruh iklan, penjualan pribadi, dan promosi 

pejualan terhadap keputusan pembelian konsumen. Analisis regresi 

menggunakan rumus aplikasi regresi sederhana yaitu: 

Y = a+ b x 

Keterangan: 

Y  =  variabel terikat 

X  =  variabel bebas 

a  =  nilai intercept (konstan) 

b  =  koefisien arah regresi 

harga a dihitung dengan rumus:  

a  
   (   )       

            
 

harga b dihitung dengan rumus:  

b  
            

            
 

 
2. Koefisien Korelasi (r)  

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukan kuat/tidaknya hubungan 

linier antar dua variabel. Koefisien korelasi biasa dilambangkan dengan 

huruf r dimana nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai +1. Nilai r yang 

mendekati -1 atau +1 menunjukan hubungan yang kuat antara dua variabel 

tersebut dan nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya 

hubungan antara dua variabel tersebut. Sedangkan tanda + (positif) dan  – 

(negatif) memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua 

variabel tersebut. Jika bernilai + (positif) maka kedua variabel tersebut 

memiliki hubungan yang searah. Adapun rumusnya ialah:   
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Dimana: 

r  =  koefisien korelasi 

n  =  ukuran sampel 

x  =  nilai variabel bebas 

y  =  nilai variabel terikat 

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai kuat atau tidaknya pengaruh dari 

variabel X terhadap variabel Y menurut Ridwan (2007:62) dapat 

ditafsirkan melalui tabel interpretasi dibawah ini: 

Tabel 1.3 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.80 – 1.000 Sangat Kuat 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.40 – 0.599 Cukup Kuat 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.00 – 0.199 Sangat Rendah 

 

3. Kofesien Determinasi (R
2
) 

Menurut Widarjono (2005:39) mengemukakan uji determinasi adalah 

“Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau sumbangan pengaruh 

variabel bebas terhadap variasi naik turunnya variabel terikat”. Apabila 

didapat hasil yang mendekati angka 1 maka sangat kuat pengaruhnya, 

apabila nilainya mendekati angka 0 artinya semakin lemah variabel bebas 

dalam menerangkan variabel terikatnya. 
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Adapun rumus uji determinasi sebagai berikut:   

   
   

   
 

 ( ̂   ̅)
 

      ̅ 
  

Dimana: 

a. ESS     =  Jumlah kuadrat yang dijelaskan 

b. TSS     =  Jumlah kuadrat total 

H. Pengujian Hipotesis  

Adalah suatu analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas X 

(independent) yakni: iklan, penjualan pribadi, dan promosi penjualan 

terhadap variabel terikat Y (dependent) yakni keputusan pembelian konsumen 

dengan menggunakan uji instrumen yaitu uji F. 

1) Uji kelayakan model (Uji F) 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap variabel bebas 

(independent) atau iklan, penjualan pribadi, dan promosi penjualan, 

dengan simbol (X) apakah mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (dependent) atau keputusan pembelian konsumen, 

dengan simbol (Y). Dengan demikian akan dapat diketahui model 

hubungan fungsional antara bauran promosi yakni iklan, penjualan pribadi 

dan promosi penjualan dengan keputusan pembelian konsumen 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 layak 

untuk digunakan. 


