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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Di zaman modern seperti saat ini, berkembangnya perusahaan pada 

sebuahindustri tidak dapat dipungkiri, dengan meningkatnya teknologi 

yang dapat membuatefisiensi proses produksi, sehingga memudahkan 

produsen dalam membuat sebuahproduk. Dampak dari kemudahan 

tersebut terciptalah peluang bisnis pada industritersebut, dapat diambil 

contoh yakni industri tekstil yang dahulu harus memiliki mesinbesar dan 

tempat yang luas. Untuk membuat sebuah pabrik tekstil, berbeda halnya 

dengansaat ini, banyak perusahaan UMKM yang mendirikan pabrik tekstil 

dengan skala kecildan sedang, tetapi dengan produk yang tidak kalah 

baiknya untuk bersaing dipasaran. Salahsatu jenis pada industri tersebut 

yaitu perusahaan konveksi dan sablon yang saat ini telahberkembang 

diseluruh indonesia. Industri konveksi saat ini di anggap sebagai suatu 

lahan yang sangat menjanjikan bagi para pengusaha.  

Melihat kondisi ini, banyak perusahaan yang berusaha 

memanfaatkan peluang untuk memproduksi pakaian yang berkualitas, 

menarik dan terjangkau oleh masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan 

semakin tingginya tingkat permintaan masyarakat akan kebututuhan 

pakaian, maka membawa pengaruh terhadap perilaku konsumen dalam 

memilih berbagai macam pakaian yang di tawarkan oleh perusahaan 

pakaian atau konveksi. Untuk itu produsen memerlukan strategi dengan 
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tujuan mencapai keunggulan bersaing dan memerlukan informasi tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan 

pembelian suatu produk. 

Perkembangan usaha konveksi di Kota Pontianak saat ini tumbuh 

dengan pesat seiring dengan berkembangnya pendidikan formal dan 

nonformal serta kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta. 

Pengaruhnya terlihat di masyarakat dengan sangat mudahnya memesan 

dan memilih jenis-jenis pakaian yang di ingginkan. 

Konveksi Kaos Generasi Surya Collection (GSC) yang terletak di 

Jalan Parit H. Husein 2 Komp. Ruko Alex Griya 3 Pontianak merupakan 

salah satu konveksi yang mempunyai sifat job order (berdasarkan 

pesanan) serta menawarkan produk berupa konveksi pakaian seperti 

seragam olah raga dan batik kepada instansi pendidikan, pemerintah atau 

swasta maupun masyarakat, serta sablon baju untuk umum dan untuk 

kegiatan kampanye partai. Strategi yang dilakukan oleh Konveksi Kaos 

Generasi Surya Collection (GSC) untuk mendukung keberhasilan kegiatan 

pelayanan produknya adalah strategi yang menitik beratkan pada kepuasan 

konsumen. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh dua faktor, yakni 

harapan konsumen akan kinerja sebuah produk/jasa, dan kenyataan yang 

mereka terima setelah mengkonsumsi produk/jasa tersebut. Konsumen 

akan merasa puas jika kinerja produk/jasa sama atau bahkan melebihi 

harapan semula. Sebaliknya, konsumen akan tidak puas jika kinerja 

produk/jasa tidak sesuai dengan harapannya. 
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Konveksi Kaos Generasi Surya Collection (GSC) dalam 

menjalankan usahanya mempunyai banyak pesaing. Berikut ini merupakan 

daftar konveksi kaos sablon di Kota Pontianak. 

Tabel 1.1 

Daftar Konveksi Kaos Sablon 

Di Kota Pontianak 

No Nama Konveksi Alamat 

1 Serbaneka Costum Jl. Imam Bonjol No.18 

2 Chang Kaos Gg. Gajah Mada 14 No.30 

3 Juragan Kaos Jl. Gusti Hamzah No.21 

4 Sablon Kaos Jl. Ampera Gg Iklas 

5 Mitra konveksi kaos Jl. Hasanuddin No.18 

6 Tailor Bintang Jl. HM. Suwignyo No.3 C-D 

7 Mustika Tailor Jl. A. Yani Komp. Megamall B1-03 

8 Penjahit Liga Jl. Nusa Indah II CA No.17-18 

9 CV. Fitri Putri Mandiri  Jl. H.M Suwignyo No.28 

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan, 2018 

Banyaknya pesaing dalam usaha konveksi kaos sablon di kota 

Pontianak ini membuat Konveksi Kaos Generasi Surya Collection (GSC) 

harus tetap meningkatkan strategi bauran pemasaran mengenai produk, 

harga, tempat dan promosi dalam melakukan penjualan kaos sablon di 

Konveksinya. 

Konsumen Konveksi Kaos Generasi Surya Collection (GSC) 

sampai saat ini cukup banyak, dilihat dari instansi-instansi pemerintah atau 

swasta yang ada di Kota Pontianak.  
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Adapun pelanggan Konveksi Kaos Generasi Surya Collection 

(GSC) dapat dilihat tabel dibawah ini: 

Tabel 1.2 

Konveksi Kaos Generasi Surya Collection 

Jumlah Pelanggan 

Tahun 2017 

No. Jenis Pelanggan Jumlah Pelanggan 

1. TK 2 

2. SD 5 

3. SMP 11 

4. SMA/SMK 10 

5. UMUM 12 

Total  40 

Sumber : Konveksi Kaos Generasi Surya Collection, 2018 

 

Adapun pelanggan Konveksi Kaos Surya Collection yaitu, TK 2 

Sekolah, SD 5 Sekolah, SMP 11 Sekolah, SMA/SMK 10 Sekolah dan 

UMUM 12 Pelanggan. 

Perkembangan jumlah konsumen/pemesan Konveksi Kaos 

Generasi Surya Collection (GSC) di Kota Pontianak dari Tahun 2015 

sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Konveksi Kaos Generasi Surya Collection 

Jumlah Penjualan Berdasarkan Tingkat Pesanan 

Tahun 2015-2017 

No Tingkatan 
Jumlah Pesanan (Dalam Stel) 

2015 2016 2017 

1 TK 0 63 86 

1 SD 157 255 175 

2 SMP 146 776 347 

3 SMA/SMK  414 616 580 

4 Umum  0 304 492 

Total Jumlah 717 1.710 1.188 

Kenaikan (Penurunan) dalam 

% 

0 138,4 (30,5) 

Sumber: Konveksi Kaos Generasi Surya Collection, 2018. 



5 
 

 
 

Tabel 1.3 menunjukan bahwa secara keseluruhan pada Tahun 2016 

terjadi peningkatan sebesar 138.4% dari Tahun 2015, sedangkan pada 

Tahun 2017 mengalami penurunan 30.5% dari Tahun 2016. 

Harga produk per stel yang ditawarkan oleh Konveksi Kaos 

Generasi Surya Collection (GSC) dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai 

berikut: 

Tabel 1.4 

Konveksi Kaos Generasi Surya Collection 

Harga Jual Per Stel 

Tahun 2015-2017 

(Rupiah) 

NO 

Jenis 

Produk 

(Satuan) 

2015 2016 2017 

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita 

1 Seragam  

TK (Stel) 
100.000 110.000 110.000 120.000 125.000 135.000 

2 Seragam 

SD (Stel) 
110.000 120.000 120.000 130.000 135.000 145.000 

3 Seragam  

SMP 

(Stel) 

120.000 130.000 130,000 140.000 145.000 155.000 

4 Seragam 

SMA 

(Stel) 

130.000 140.000 140.000 150.000 155.000 165.000 

 Umum 

5 Kaos 

(Helai) 

30.000 35.000 40.000 

6 Jaket 

(Helai) 

70.000 80.000 90.000 

7 Topi 

(Buah) 

15.000 20.000 25.000 

8 Sablon 

(Set) 

5000 8000 10.000 

Sumber: Konveksi Kaos Generasi Surya Collection, 2018. 

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa harga jualper stel yang 

ditawarkan oleh Konveksi Kaos Generasi Surya Collection dari Tahun 

2015 sampai Tahun 2017 mengalami peningkatan. 
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Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perkembangan jumlah 

penjualan Konveksi Kaos Generasi Surya Collection dapat dilihat pada 

Tabel 1.5 sebagai berikut: 

 

Tabel 1.5 

Konveksi Kaos Generasi Surya Collection 

Volume Penjualan 

Tahun 2015-2017 

(Stel) 

Tahun Penjualan (stel) Naik (Turun) dalam 

% 

2015 717 - 

2016 1.710 138,4% 

2017 1.188 (30,5%) 

Sumber: Konveksi Kaos Generasi Surya Collection, 2018. 

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 penjualan 

sebanyak 717 stel, mengalami peningkatan sebanyak 1.710 stel pada 

Tahun 2016 terjadi peningkatan volume penjualan sebesar 138,4% dari 

Tahun 2015, sedangkan pada Tahun 2017 mengalami penurunan volume 

penjualan sebesar (30,5%). 

Selanjutnya akan disajikan data mengenai omzet penjualan 

Konveksi Kaos Generasi Surya Collection dapat dilihat pada Tabel 1.6 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.6 

Konveksi Kaos Generasi Surya Collection 

Pendapatan Penjualan 

Tahun 2015-2017 

(Rupiah) 

Tahun Penjualan Naik (Turun) dalam 

% 

2015 99.365.000 - 

2016 266.070.000 167,7% 

2017 218.730.000 (17,7%) 

 Sumber: Konveksi Kaos Generasi Surya Collection, 2018. 

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 terjadi 

peningkatan omzet penjualan Konveksi Kaos Generasi Surya Collection 

sebesar 167,7% dari Tahun 2015, Sedangkan pada Tahun 2017 juga 

mengalami penurunan sebesar 17,7%. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi latar belakang 

penelitian, penelitian menggunakan dua jurnal, yaitu sebagai berikut:  

1. Aliefia Hanifaradiz (2016) yang berjudul Pengaruh Bauran 

Pemasaraan Terhadap Keputusan Pembelian Sabun Mandi Lifebuoy 

Di Surabaya, hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel bauran 

pemasaran mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan nilai R yang diperoleh 

sebesar 0,799 atau 79,9% dan nilai R
2
 (Koefisien Determinasi) sebesar 

0,638% atau 63,8% yang berarti bahwa variabel yang dikemukakan 

dalam penelitian ini dapat menerangkan 63,8% variabel keputusan 

pembelian sabun mandi Lifebuoy di Surabaya sedangkan selebihnya 
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dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat pada penelitian 

ini. 

2.  Altje Lenny Tumbel dan Paulina Van Rate (2015) yang berjudul 

“Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian di Pasar 

Tradisional Kota Manado”, hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

variabel bauran pemasaran mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

R yang diperoleh sebesar 0,799 atau 79,9% dan nilai R
2
 (Koefisien 

Determinasi) sebesar 0,639% atau 63,9% yang berarti bahwa variabel 

yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat menerangkan 63,9% 

variabel keputusan pembelian di Pasar Tradisional Kota Manado 

sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 

terdapat pada penelitian ini. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap 

Keputusan Pembelian Pada Konveksi Generasi Surya Collection di 

Pontianak”. 

B. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah bauran pemasaran 

berpengaruh terhadap keputusan pembeli memilih produk  Konveksi Kaos 

Generasi Surya Collection di Pontianak? 

C. Pembatasan masalah  
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Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan dan tujuan 

yang hendak dicapai, penulis membatasi pada bauran pemasaran terhadap 

keputusan konsumen membeli Konveksi Kaos Generasi Surya Collection 

di Pontianak. Sedangkan variabel yang diteliti adalah produk, harga, 

promosi, dan tempat. 

D. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh bauran 

pemasaran terhadap keputusan pembeli Konveksi Kaos Generasi Surya 

Collection di Pontianak. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

rangka perumusan strategi dan penentuan kebijkan untuk 

meningkatkan volume penjualan serta mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen mengenai keputusan pembelian di 

Konveksi Kaos Generasi Surya Collection. 

2. Bagi penulis  

Penelitian ini merupakan penerapan teori-teori yang penulis dapatkan 

selama mengikuti perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga 

merupakan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan strata 

1 (S1) di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Pontianak. 
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3. Bagi almamater  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi para mahasiswa 

untuk menambah wawasan serta bermanfaat sebagai bahan referensi 

untuk penulisan karya ilmiah. 

F. Kerangka pemikiran 

Menurut Kotler dan Keller (2008:5), “Pemasaran (marketing) 

adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial.”  

Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi 

kebutuhan dengan cara menguntungkan. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:62), “Bauran pemasaran 

(marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang 

dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diingankan di 

pasar sasaran”. 

Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Berbagai 

kemungkinan ini dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok variabel, 

yang telah dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong (2008:62),  yang 

disebut dengan “Empat P”: produk (product), harga (price), promosi 

(promotion), tempat (place). 
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a. Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. 

b. Harga adalah jumlah yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh produk. 

c. Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia 

bagi pelanggan sasaran. 

d. Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan 

membujuk pelanggan membelinya. 

Menurut Setiadi dalam Sangadji dan Sopiah 

(2013:121),“Pengambilan keputusan konsumen adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu 

diantaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan 

yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku ”. 

Berdasarkan paparan di atas, maka kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian 

 

 

 

Keterangan: 

X = Bauran Pemasaran 

x Y 
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Y = Keputusan Pembelian 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Menurut Siregar (2014:16), “Metode deskriptif 

adalah prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek 

penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta 

sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterprestasikan, 

bentuknya berupa survei dan studi perkembangan”. Jadi, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pengaruh bauran 

pemasaran terhadap keputusan konsumen membeli di Konveksi Generasi 

Surya Collection Pontianak. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Menurut Siregar (2014:37), “Data primer adalah data yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama 

atau tempat objek penelitian dilakukan”. Data primer dalam 

penelitian ini dikumpulkan melalui: 

1) Wawancara 

Menurut Siregar (2014:40), “Wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang 
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dinamakan panduan wawancara”. Penulis melakukan 

wawancara kepada pemilik dan karyawan konveksi Generasi 

Surya Collection Pontianak. Penulis mendapatkan berbagai 

informasi mengenai pemesanan di konveksi dan juga data yang 

diperlukan untuk skripsi. 

2) Observasi 

Menurut Siregar (2014:42),“Observasi atau pengamatan 

langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan 

penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek 

penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga 

didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian 

tersebut”. Penulis melakukan observasi yaitu dengan mengamati 

jumlah kunjungan konsumen, transaksi pemesanan pada 

konveksi Generasi Surya Collection Pontianak. 

3) Kuesioner 

Menurut Siregar (2014:44), “Kuesioner adalah suatu teknik 

pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis 

mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik 

beberapa orang utama di dalam organisasi, yang bisa 

terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah 

ada”. Kuesioner ini ditujukan kepada konsumen yang sedang 

melakukan pemesanan pada konveksi Generasi Surya Collection 

Pontianak. 
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b. Data Sekunder 

Menurut Siregar (2014:37), “Data sekunder adalah data 

yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya”. Data tersebut berbentuk catatan-catatan, dokumen 

dan arsip sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah daftar Produk 

yang di jual, jumlah penjualan konveksi, pendapatan penjualan 

konveksi, laba rugi pada konveksi Generasi Surya Collection 

Pontianak dari tahun 2015 sampai dengan 2017. 

 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Menurut Siregar (2014:56), “Populasi merupakan keseluruhan 

(universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap 

hidup, dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi 

sumber data penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah 

sekolah (pihak yang ditujukan oleh sekolah) yang pernah memesan 

seragam di konveksi Generasi Surya Collection Pontianak 

sebanyak 40 orang. 

b. Sampel 

Menurut Siregar (2014:56), “Sampel adalah suatu prosedur 

pengambilan data, di mana hanya sebagian populasi saja yang 
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diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 

dikehendaki dari suatu populasi”. 

Karena jumlah populasi kecil, maka teknik sampel yang 

digunakan sampel jenuh yaitu 40 responden. Jadi responden adalah 

orang yang ditunjuk atau wewenang pihak sekolah/umum. 

4. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala likert. Menurut Siregar (2014:50), “Skala Likert adalah skala 

yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang tentang sesuatu objek atau fenomena tertentu”. 

Adapun skala likert yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari 5 (lima) alternatif jawaban atas setiap pernyataan yang diajukan 

kepada responden. Kelima alternatif jawaban tersebut kemudian 

dilakukan penskoran, yaitu: 

Tabel 1.7 

Skala Likert 

Pernyataan Skor 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

 Sumber :Siregar (2014:50) 

5. Analisis Data  

a. Uji Instrumen 

1) Uji Validitas 
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Menurut Siregar (2014:75), “Validitas atau kesahihan 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa yang ingin diukur”. Suatu tes dikatakan valid 

apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. 

Untuk menguji validitas setiap butir pertanyaan/pernyataan 

maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud 

dikorelasikan dengan skor totalnya. Uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan metode korelasi Product Moment 

Pearson. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-

masing skor item dengan skor total. Hasil perhitungan 

dengan product moment menunjukkan nilai rhitung, 

kemudian dibandingkan dengan rtabel dengan tingkat 

signifikansi 5%. Kriteria keputusan pengujian yaitu:Jika 

nilai rhitung> rtabel maka pertanyaan dinyatakan valid.Jika 

nilai rhitung<  rtabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Menurut Siregar (2014:87), “Reliabilitas bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

pengukur yang sama pula". Reliabilitas suatu tes adalah 

taraf sampai dimana suatu tes mampu menunjukkan 

konsistensi hasil pengukurannya yang diperlihatkan dalam 
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taraf  ketetapan dan ketelitian hasil, reliabilitas tes 

berhubungan dengan ketetapan hasil tes. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Alpha Cronbach. Kriteria suatu instrument 

penelitian dikatakan reabel dengan menggunakan teknik 

ini, bila koefisien reliabilitas ≥ 0,60 

3) Uji Normalitas 

Menurut Menurut Siregar (2014:153), “Tujuan 

dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data 

adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka 

dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. 

Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka 

digunakan uji statistik nonparametrik. Ada beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 

data. Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov. Untuk mempermudah dalam melakukan 

penghitungan secara statistik, maka analisis yang dilakukan 

dalam penilitian ini akan diolah dengan bantuan software 

statistik SPSS 22.0 for windows. “Suatu data dinyatakan 

berdistribusi normal jika nilai asymp sig (2-tailed) hasil 

perhitungan Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 1/2α”.  

 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Menurut Siregar (2014:379), “Regresi linier sederhana 

digunakan hanya untuk satu variabel bebas (independent) dan satu 

variabel tak bebas (dependent)”. Regresi linier sederhana 

bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi besaran hubungan 

matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel bebas 

(independent) dengan variabel tak bebas (dependent). Adapun 

rumus persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini 

dituliskan sebagai berikut: 
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Ŷ = a+bX 

Dimana:  

Ŷ = Variabel terikat (Keputusan pembelian konsumen) 

a = Konstanta Regresi 

b = Koefisien Regresi 

X= Variabel bebas (Bauran Pemasaran)  

c. Koefisien Korelasi (R) 

Menurut Siregar (2014:337), “Koefisien korelasi adalah 

bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel 

atau lebih, juga dapat menentukan arah hubungan dari kedua 

variabel”. Koefisien korelasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur kekuatan hubungan variabel bauran pemasaran (X) dan 

keputusan pembelian konsumen (Y). 

Nilai korelasi (r) = (-1 ≤ 0 ≤ 1) yaitu untuk mengukur 

kekuatan hubungan, nilai koefisien berada antara -1 sampai 1, 

sedangkan untuk arah dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan 

negatif (-). Misalnya, apabila r = 1 korelasi positif sempurna, 

artinya terjadi hubungan searah variabel X dan variabel Y. Jika 

variabel X naik maka variabel Y naik. Sedangkan apabila r = -1 

korelasi negatif sempurna, artinya terjadi bertolak belakang 

variabel X dan Y. Jika variabel X naik maka variabel Y turun. 

Untuk menginterprestasikan nilai korelasi menggunakan pedoman 

yang dapat dilihat pada Tabel berikut: 



19 
 

 
 

Tabel 1.8 

Tingkat Korelasi Dan Kekuatan Hubungan 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Lemah 

0,20-0,399 Lemah 

0,40-0,599 Cukup 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-0,100 Sangat Kuat 

Sumber: Siregar (2014:337) 

 

d. Analisis koefisien determinasi (R
2
) 

Menurut Siregar (2014:338), “Koefisien determinasi adalah 

angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui 

kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel 

atau lebih X (bebas) terhadap Y (terikat)”. 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel 

terikat. Nilai R2 yang semakin besar (mendekati satu) menunjukan 

adanya pengaruh variabel bebas (X) yang besar terhadap variabel 

terikat (Y). Sebaliknya jikaR
2
semakin kecil (mendekati nol) maka 

dikatakan pengaruh variabel bebas (X) kecil terhadap variabel 

terikat (Y). Determinasi adalah angka-angka yang menyatakan 

atau digunakan untuk mengetahui konstribusi atau sumbangan 

yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih X (bebas) terhadap 

variabel Y (terikat). 

Rumus: KD = (R)2 x 100%. 

e. Uji Kelayakan Model (Uji-F) 
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Menurut Tungga, Saputra, dan Vijaya (2014:122) “Uji F 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang 

dimasukan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen”. 

Sedangkan langkah hipotesis yang digunakan sebagai 

berikut: 

Ho : Model regresi linier sederhana tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi nilai variabel bauran pemasaran yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

Ha : Model regresi linier sederhana dapat digunakan untuk 

memprediksi nilai variabel perilaku konsumen yang dipengaruhi 

keputusan pembelian. 

Kriteria pengujian: 

Ho diterima Ha ditolak apabila F hitung < F Tabel, α = 5%. 

Ho ditolak Ha diterima apabila F hitung > F Tabel, α = 5%. 

Atau 

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima Ha ditolak. 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak Ha diterima. 


