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ABSTRAK 

Nasrullah, Tahun 2021. Pengaruh Promosi Dan Brand Image Terhadap Kearifan 
Lokal Dan Keputusan Pembelian Pada Pt. Mega Putra Mandiri Suzuki 
Makakssar. Tesis Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Bapak Abd. Rahman 
Rahim Dan Pembimbing II Bapak Andi Mappatompo. 
 
Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pengaruh Promosi 
Dan Brand Image Tehadap Kearifan Local Dan Keputusan Pembelian Pada PT. 
Megah Putra Sejahtera Suzuki Makassar. Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian 
Kuantitatif Dengan Menggunakan Angket Sebagai Sumber Pengumpulan Data. 
Penelitian Ini Menggunakan 95 Orang Responden Dengan Menggunakan Teknik 
Analisis Jalur (Path Analysis). 
 
Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Variabel Promosi Dan Brand Image 
Memiliki Pengaruh Terhadap Kearifan Lokal, Promosi Dan Brand Image Memiliki 
Pengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kearifan Lokal, Serta 
Kerarifan Lokal Berpengaruh Terhadap Keputusan Pemebelian Pada Pada Pt. 
Mega Putra Mandiri Suzuki Makakssar. Promosi Berpengaruh Positif Tidak 
Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian. Pt. Mega Putra Mandiri Suzuki 
Makakssar, Penulis Juga Memberi Saran Untuk Penelitian Selannutnya Untuk 
Memberikan Variabel Bonus Demografi Dalam Mengkaji Hal Pengambilan 
Keputusan Konsumen. 
 
Kata Kunci: Promosi, Brand Imgae, Kearifan Lokal Dan Keputusan Pemebelian 
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ABSTRACT 

Nasrullah, 2021. The Effect of Promotion and Brand Image on Local Wisdom 
and Purchaser Decisions at Pt. Mega Putra Mandiri Suzuki Makassar. Thesis of 
Postgraduate Management Masters Program at the University of Muhammadiyah 
Makassar. Supervised by Advisor I Mr. Abd. Rahman Rahim and Advisor II Mr. 
Andi Mappatompo. 
 
This Research Aims To Know And Analyze The Influence Of Promotion And 
Brand Image To Local Wisdom And Purchasing Decisions At PT. The 
Magnificent Prosperous Son of Suzuki Makassar. This type of research is 
quantitative research using questionnaires as a source of data collection. This 
Research Uses 95 Respondents By Using Path Analysis Techniques (Path 
Analysis). 
 
The results of this study indicate that the variables of promotion and brand image 
have an influence on local wisdom, promotion and brand image have an 
influence on purchasing decisions through local wisdom, and local wisdom has 
an influence on purchasing decisions at Pt. Mega Putra Mandiri Suzuki 
Makassar. Promotion Has No Significant Positive Effect on Purchase Decisions. 
Pt. Mega Putra Mandiri Suzuki Makakssar, the author also provides suggestions 
for further research to provide demographic bonus variables in examining 
consumer decision making. 
 
Keywords: Promotion, Brand Imgae, Local Wisdom and Purchase Decision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Citra merek (Brand Image) merupakan suatu aspek atau unsur penting 

yang berhubungan dengan produk. Terlebih lagi di abad ke-21 seperti 

sekarang ini yang semakin modern, dengan ditunjukkan semakin 

berkembangnya pertumbuhan ekonomi serta teknologi yang semakin 

canggih. Memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat 

yang secara tidak langsung merubah konsep pemikiran yang lebih praktis 

dan ekonomis untuk mencapai taraf hidup yang semakin modern. Masyarakat 

yang modern ditunjukkan dengan seringnya menuntut prestige di dalam 

kehidupan sosialnya. Setiap individu menjadi lebih terbuka dalam 

memberikan standar nilai yang tinggi pada kualitas produk dan pelayanan. 

Nilai kualitas produk dan pelayanan tergambar di dalam citra atau image 

suatu perusahaan, yang terdapat persepsi relative konsisten dalam jangka 

panjang. Menurut Boone, L.E,.Kurtz, D.L (2002) merek dapat meningkatkan 

kepekaan pembeli terhadap mutu dan sifat produk-produk yang saling 

bersaing. Merek juga dapat memberi kepercayaan diri kepada konsumen, 

terkadang pula menjadi sangat personal, serta menjadi bagian dari citra 

(image) yang di bangun oleh konsumenitu sendiri. Suatu merek berada pada 

posisi yang unik untuk memperoleh aspek-aspek, seperti kepuasaan material 

dan mengalami pemenuhan emosional karena mereka dapat memanfaatkan 

dorongan-dorongan aspirasional yang mendasari motivasi manusia, hal ini 

menurut pendapat Gobe (2005). Pada saat citra merek (brand image) telah 

terbentuk, tidak hanya menghasilakan brand trust saja, melainkan juga akan 



menghasilkan keputusan pembelian (purchases decision). Dimana konsumen 

yang memiliki kepercayaan pada merek tertentu dikarenakan citra merek 

tersebut lebih yakin dalam memutuskan pembelian. Sebelum citra merek 

(brand image) terbentuk, konsumen harus menilai beberapa dimensi yang 

memiliki pengaruh penting dalam terbentuknya citra merek (brand image), 

terdapat 3 komponen citra merek (brand image) dalam Sagita (2012), yaitu : 

corporate image (citra perusahaan), user image (citra pemakai), dan product 

image (citra produk). Citra Perusahaan merupakan asosiasi yang berkaitan 

dengan organisasi dengan atribut dari suatu perusahaan, semakin baik citra 

suatu perusahaan seperti popularitas dan kredibilitas, maka seluruh produk 

dari perusahaan tersebut akan lebih mudah diterima oleh konsumen. Citra 

Konsumen menunjuk kepada persepsi dari jenis seseorang yang 

menggunakan produk, Citra Konsumen dapat mencerminkan status sosial 

dan gaya hidup seseorang dalam membeli suatu produk. Citra produk 

merupakan kesan atau keyakinan yang dimiliki seseorang pada suatu obyek, 

semakin baik citra dari suatu produk maka konsumen akan tertarik dan 

memiliki minat untuk membeli produk tersebut. 

Pentingnya perusahaan memperoleh kesan presfektif brand image 

dimata konsumen menjadi identitas positif bagi setiap perusahaan, menurut 

(Supranto, 2011: 128) mengatakan “Citra merek ialah apa yang konsumen 

pikir atau rasakan ketika mereka mendengar atau melihat nama suatu merek 

atau pada intinya apa yang konsumen telah pelajari tentang merek. Dalam 

tinjauan empris yang dilakukan oleh Renee B. Kim, (2019), yang menemukan 

hasil bahwa Hubungan antara citra merek dan kepercayaan merek, yang 

merupakan tahap awal dari proses membangun merek, memainkan peran 



penting dalam keputusan pembelian konsumen. Kemudian Mengikuti saran 

Esch et al. (2006), efek langsung dari citra merek diusulkan untuk 

mempengaruhi niat perilaku dan melalui efek intervensi dari kepercayaan 

merek dan keterikatan merek.  

Persepsi brand image pada kacamata konsumen tidak lepas dari peran 

budaya atau kebiasaan konsumen pada setiap wilayah, tentunya akan 

gambaran bagaimana konstruk kebutuhan konsumen, namuan hal ini 

menjadi pekerjaan rumah bagi setiap pemasar, untuk melakukan sebuah riset 

mengenai kesesuai yang dimaksud. Salah satu tolak ukur dalam relevansi 

tersebut dengan melihat bagaimana kesan reputasi brand image dimata 

konsumen yang pada akhirnya akan membentuk suatu perilaku konsumen, 

hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sharon shavit dan 

A.aron j. bannes 2019. Kemudian kegiatan para pemasar dalam memberikan 

informasi kepada konsumen secara tidak lamgsung akan membentuk suatu 

rekayasa budaya modern global atapun local. Budaya" memainkan peran 

penting dalam bidang desain, dan "desain lintas budaya" akan menjadi titik 

evaluasi desain utama di masa depan. Merancang “budaya” menjadi produk 

modern akan menjadi tren desain di pasar global. Jelas, kita membutuhkan 

pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi lintas budaya tidak hanya 

untuk pasar global, tetapi juga untuk desain lokal. Sementara faktor lintas 

budaya menjadi isu penting untuk desain produk dalam ekonomi global, 

persimpangan desain dan budaya menjadi isu utama yang membuat desain 

lokal dan pasar global layak untuk studi mendalam lebih lanjut. Pentingnya 

mempelajari budaya ditunjukkan berulang kali dalam beberapa penelitian di 

semua bidang desain teknologi. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa 



nilai produk menggambarkan analisis makna budaya, antarmuka operasional, 

dan skenario di mana objek budaya digunakan, Lin, R.; Sun, M.-X.; Chang, 

Y.-P.; Chan, Y.-C.; Hsieh, Y.-C.; Huang, Y.-C, (2007). 

Mengkonstruk perilaku pembelian konsumen, tidak terlepas pula dari 

media penyamapailan informasi produk perusahaan kepada konsumen, 

dengan pernyataan bahwa\setiap konten informasi (iklan) mudah untuk 

dipahami oleh konsumen, dan memberikan penyusaian produk terhadap 

kebutuhan yang tidak terlepas dari bagaimana pola kebiasaan nilai budaya 

manyarakat (konsumen. Gilson & Berkman (1980) iklan merupakan media 

komunikasi persuasif yang dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan 

respon dan membantu tercapainya objektifitas atau tujuan pemasaran. Wells 

(1992). iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi non-personal yang 

dibayar oleh pihak sponsor dengan menggunakan media massa dan 

bertujuan untuk membujuk dan mempengaruhi audience (penonton, 

pendengar atau pembaca). Ilustrasi diatas secara harafiah dapat asumsikan 

bahwa iklan meruapakn Langkah yang ditempuh untuk mengenalkan dan 

menginformasikan produk terhadap kosnumen. 

Suhandang (2010:13) periklanan (advertising) sebagai suatu proses 

komunikasi massa yang melibatkan sponsor tertentu, yakni si pemasang 

iklan (pengiklan), yang membayar jasa sebuah media massa atas penyiaran 

iklannya, misalnya, melalui program siaran televisi. Alokasi jasa pengiklanan 

telah mengalami meramorfosis yang signifikan, mulai dari media cetak atau 

media digital, sehingga dalam realisasinya perusahaan dapat menetukan 

keputusan alokasi media iklan yang dianggap lebih produktif. Kajian secara 

emperis oleh Reo Song, sangkil moon, 2018 menemukan bahwa Adanya 



relevansi produk terhadap budaya serta pengiklanan memberikan dampak 

positif pada evaluasi konsumen disektor budaya kepercyaan konsumen pada 

produk. Lebih lanjut Berrak Bahadir, S. Cem Bahadir, (2020) menemukan 

bahwa peran nilai budaya memiliki kontribusi dalam hal penggunaan jasa 

iklan,serta lebih jauh hal ini berdampak pada keuangan pada perusahaan. 

Ilustrasi hasil memeberikan gambaran secara emperis mengenai relevansi 

budaya dan pengiklanan, dengan dugaan bahwa realiasasi pengiklanan 

disejajarkan pada bagaimana nilai kebaisaan atau budaya konsumen di 

setiap wilayah. Dan hal ini memberikan pulla rujukan bagi perusahaan dalam 

metode menetapkan strategi marketing.  

Pengulangan penyajian iklan berguna sebagai alat yang efektif untuk 

melawan kelupaan dengan terus menerus menyiarkan dan menampilkannya 

agar konsumen tidak melupakannya. (Al-Alaq & Rabaia, 2010: 175). 

Periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat merupakan alat 

komunikasi massa tersedia untuk pemasar. Seperti namanya, komunikasi 

massa menggunakan pesan yang sama kepada semua orang yang hadir. 

Banyak definisi periklanan, di mana iklan diartikan sebagai proses 

komunikasi, proses pemasaran, proses ekonomi dan sosial, proses informasi 

dan persuasi (Arens, dalam Abideen, 2011: 57). 

Tujuan utama periklanan hadir untuk mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen (Khan,et al., 2012). Iklan merupakan bentuk publisitas atau 

promosi berbayar oleh beberapa sponsor yang menjangkau melalui berbagai 

media konvensional seperti televisi, koran, iklan radio komersial, surat 

majalah, iklan luar ruang atau media digital seperti blog, situs web, dan pesan 

teks (Ahmed dan Ashfaq, 2013). Berbeda dengan sumber lain, iklan 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Bahadir%2C+Berrak
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Bahadir%2C+S+Cem


merupakan sumber yang diterima secara umum informasi di antara 

konsumen dan karena itu keputusan bauran media sangat penting bagi 

pengiklan (Shrivastava, 2014). Iklan surat kabar memainkan peran penting 

dalam menciptakan merek dan itu mempengaruhi keputusan pembelian 

(Nayak dan Shah, 2015). Sehingga pernyataan mengenai iklan yang 

kompetitif diperlukan untuk mengilustriasikan kepada konsumen terkait 

produk, dan penyusaian dengan kebutuhan konsumen. Temuan Sudaryanto 

Sudaryanto, N. Ari Subagio, Intan Nurul Awaliyah, Deasy Wulandari, Anifatul 

Hanim, 2019 dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa Budaya 

memoderasi pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian Basmallah 

FMCG 

Kajian literatur melaui pendekatan empris atau riset terkait variable yang 

diuraikan di atas, penulis menemukan adanya kontroversi hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Guanghua Sheng, 2019, yang menyebutkan bahwa 

Keputusan pembelian produk konsumen di pengaruhi oleh nilai nilai budaya. 

Lebih lanjut Sharon Shavit, 2019 dengan temuan yang menunjukkan bahwa 

pola dan pendorong aktivitas pra-pembelian konsumen, keputusan 

pembelian, dan komitmen pasca pembelian mungkin berbeda secara 

signifikan di berbagai budaya.  

K. Tamilselvan, 2020; Gusti Noorlitaria Achmad 2020; Sima Ghaleb 

Magatefa, 2019;) Yang menyebutkan bahwa peran iklan memiliki konribusi 

positif terhadap keputusan pembelian konsumen. Dengan dasar bahwa 

Periklanan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan barang dan jasa, 

merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi 

keputusan pembelian, dimana iklan berfungsi untuk mendistribusikan pesan 



iklan kepada konsumen untuk mendorong mereka membeli barang atau jasa 

(Al-Alaq & Rabaia, 2010: 136). 

Kontroversi dalam membentuk keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

Akeem Soladoye Bakare, 2017 yang mengemukakan bahwa Budaya tidek 

memoderasi antara nilai iklan dan perilaku pemuda konsumen negara 

Nigeria, Hasil ini berbeda dengan risett yang dilakukan oleh Reo Song,, 2018 

Adanya relevansi produk terhadap budaya, serta pengiklanan memberikan 

dampak positif pada evaluasi konsumen disektor budaya kepercyaan 

konsumen pada produk. Dengan hasil kontroversi diatas, maka penulis 

berdasar melakukan sebuah pendekatan riset yang berdasar pada teori yang 

dikemukana oleh Akinbode (2014, p. 230) menyatakan bahwa “penelitian 

masa depan dapat berfokus pada apakah perbedaan budaya di antara 

responden dapat membuat perbedaan dalam sikap mereka terhadap pesan 

pemasaran seluler. yang artinya bahwa setiap perliaku konsumen secara 

umum di perngaruhi oleh perbadaan budaya disetiap wilayah. Kemudian 

lebih khusus dikemukakan oleh (Tony et al.,1997), Yang membuat keputusan 

untuk membelinya dalam keluarga berdasar pada masalah perbedaan 

tergantung pada budaya konsumen dan ini berbeda dari satu negara ke 

negara lain. 

Berdasarkan pada letak geografis pada suatu wilayah, penelitian ini 

dilakukan pada suatu wilayah Indonesia, yang letaknya di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Perbedaan letak wilayah tentunya memiliki perbedaan dari proses 

keptusan pembelian dengan di monitoring oleg leh bagaimana kebiasan atau 

kearifakn local suatu wilayah (budaya konsumen), hal ini sejalan dengan teori 

yang dikemukakan sebelumnya oleh Akinbode (2014, p. 230). Menurut badan 



pusat statistic Wilayah Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 8. 888 762 

Jiwa, dengan jumlah suku yang berbeda-beda tentunya memiliki konstruk 

tersendri dalam memotivasi konsumen dalam melakukan proses keputusan 

pembelian pada suatu produk. Berikut ini rasio jumlah kemepilikan alat 

transprotasi kendaran di Sulawesi Selatan. 

Tabel 1.1 statisik rasio alat transportasi Sulawesi Selatan 

                                                                                                          

                Mobil 

Penumpang Kendaraan 

Khusus 

Bus 
                                                       

Kabupaten/Kota 
   

Mobil Beban 
Sepeda 

Motor 
                
    
 Regency/City   

Passenger Cars Buses 
 Trucks Motorcycles                                                                                                                          

                  
                                                        

         

 
(1)   (2) (3) (4) (5) 

 
                                

                                      

 
 01.  Kepulauan Selayar 

 
             387  

  
         27  

  
         67  

  
         250  

   
       10.531  

 

 
 02.  Bulukumba 

     
          4.542  

  
         29  

  
       339  

  
      3.275  

   
       68.981  

 

 
 03.  Bantaeng 

      
          1.245  

  
         33  

  
       103  

  
      1.222  

   
       20.680  

 

 
 04.  Jeneponto 

      
          2.146  

  
         33  

  
       207  

  
      1.923  

   
       26.012  

 

 
 05.  Takalar 

       
          2.347  

  
         24  

  
         70  

  
      1.711  

   
       60.228  

 

 
 06.  Gowa 

        
        12.350  

  
         61  

  
       185  

  
      6.394  

   
     177.861  

 

 
 07.  Sinjai 

         
          1.491  

  
         33  

  
       140  

  
      1.151  

   
       34.336  

 

 
 08.  Maros 

        
          4.625  

  
         33  

  
         46  

  
      2.142  

   
       37.200  

 

 
 09.  Pangkep 

       
          5.999  

  
         40  

  
         57  

  
      3.439  

   
       66.772  

 

 
 10.  Barru 

        
          1.849  

  
           8  

  
           5  

  
      1.240  

   
       28.039  

 

 
 11.  Bone 

         
          3.535  

  
         68  

  
    3.687  

  
      5.805  

   
     121.571  

 

 
 12.  Soppeng 

       
          2.021  

  
         14  

  
    1.278  

  
      3.409  

   
       42.120  

 

 
 13.  Wajo 

         
          6.266  

  
         32  

  
         71  

  
      4.412  

   
       96.744  

 

 
 14.  Sidrap 

        
          4.069  

  
         32  

  
       165  

  
      2.683  

   
       59.035  

 

 
 15.  Pinrang 

       
          6.446  

  
         32  

  
         29  

  
      4.142  

   
     122.484  

 

 
 16.  Enrekang 

      
             948  

  
         31  

  
         40  

  
         918  

   
       26.751  

 

 
 17.  Luwu 

         
          2.731  

  
         31  

  
         34  

  
      1.541  

   
       69.682  

 

 
 18.  Tana Toraja 

     
          1.877  

  
         30  

  
         78  

  
      2.110  

   
       42.786  

 

 
 22.  Luwu Utara 

     
          1.409  

  
         30  

  
         14  

  
      1.265  

   
       51.004  

 

 
 25.  Luwu Timur 

     
          3.540  

  
         27  

  
       145  

  
      2.834  

   
       60.149  

 

 
 26.  Toraja Utara 

     
                -    

  
          -    

  
          -    

  
            -    

   
              -    

 

 
 71.  Makassar 

      
      151.328  

  
       374  

  
  16.981  

  
    57.601  

   
     926.097  

 

 
 72.  Pare Pare 

      
        10.918  

  
         17  

  
         44  

  
      6.283  

   
       75.319  

 



 
 73.  Palopo 

        
          4.183  

  
         45  

  
         88  

  
      2.226  

   
       70.215  

 

                
  

             
  

 

 
Sulawesi   2013         236.252          1.027        23.873        117.976          2.294.597    

 
Selatan 

 
2012 

 
      209.922  

  
    1.110  

  
  24.974  

  
  110.027  

   
  2.247.380  

 

          
2011 

 
      188.715  

  
    1.086  

  
  25.201  

  
  100.009  

   
  2.057.345  

 

          
2010 

 
      161.257  

  
       938  

  
  23.855  

  
    86.055  

   
  1.655.489  

 

 
                  2009         136.352      938       35.822          80.516          1.538.733 

 
 

Perkembangan jumlah jumlah kepemilikan alat transportasi pada sektor 

mobil, tentunya dilandasi dari hadirnya beberapa perusahaan di sektor alat 

transportasi, pada saat ini beberapa perusahan yang terbilang cukup eksis di 

sektor alat transportasi yakni Toyota, Hyundai, dan Suzuki. Beberapa 

perusahaan di atas tentunya memiliki kesan tersendiiri dari konsuemen 

terkati produk yang dihadirkan, berikut ini data hasil rekap fluktuatif rasio 

penjualan perusahaan diatas :  

Tabel 1.2 Data Penjualan Mobil 

No  Nama Perusahaan Tahun  Data Penjualan 

1 Toyota  April 2021 25.902 unit 

2 Daihatsu April 2021 13.673 unit 

3 Suzuki April 2021 7.575 unit 
 

Sumber https://industri.kontan.co.id/news/bulan-april-2021-gaikindo. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diasumsikan bahwa untuk rasio 

penjualan alat trnasportasi dipimpin oleh perusahaan Toyota , kemudian 

diikuti oleh Daihatsu dan Suzuki. Perbedaan tingkat rasio penjualan pada 

perusahaan menjadi sebuah probelem bagi perusahaan, kajian literasi dalam 

ilmu stretegi pemasaran menjadi acuan bagi beberapa perusahaan dalam  

memberikan informasi kepada konsumen terkait produk yang dihadirkan. 

Penyusuain produk terkait kebutuhan konsumen menjadi objek yang tiada 

hentinya diperbaharui oleh perusahaan. Menurut Anoraga dalam jurnal Adji 



dan Hatane Semuel (2014) proses pengambilan keputusan yang dilakukan 

konsumen atas produk yang ditawarkan atau dibutuhkan oleh konsumen 

merupakan bagian dari niat beli konsumen. Dengan arti kata keputusan 

pembelian (Purchases Decision) akan meningkat apabila produk yang 

ditawarkan menjadi kebutuhan bagi konsumen, sehingga didalam sebuah 

perusahaan, perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila perusahaan dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan memuaskan atau 

bahkan melebihi harapan konsumennya. Untuk itu perusahaan harus 

mengetahui kelompok konsumen serta kebutuhan dan keinginan konsumen 

agar dapat terbentuk kepuasan dan kepercayaan konsumen (user image) 

terhadap produk tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rhian Indradewa, dan Aris Insan Waluya 

and M. Ali Iqbal (2019), menyatakan bahwa terbentuknya keputusan 

pemebelian oleh konsumen dilandasi oleh pengiklanan yang masif dan kesan 

citra merek positif konsumen terhadap perusahaan. Perkembangan 

kebutuhan masyarakat di sector pemakaian alat transportasi, hal ini sejalan 

dengan data statistic di atas dimana dalam setiap tahunnya terjadi 

perkembangan atas jumlah kepemilikan alat transportasi baik, yang 

diperuntukan untuk pribadi atau untuk kegiatan ekonomi masyarakat 

Sebuhungan dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian yakni : “Bagaimanakah Membentuk 

Keputusan Pembelian Dan Kearifan Lokal Melalui Promosi                                               

Brand Image Pada Perusahaan PT. Megah Putra Sejahtera Suzuki 

Makassar “? 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uriain latar belakang di atas, maka penulis menentukan 

rumusan masalah penelitian, guna memberikan titik focus dan batasan atas 

variable terkait, yang disajikan sebagai berikut :  

1. Apakah brand image berpengaruh terhadap kearifan lokal konsumen 

pada perusahaan PT. Megah Putra Sehatera Suzuki Makassar? 

2. Apakah Promosi berpengaruh terhadap kearifan lokal konsumen pada 

perusahaan PT. Megah Putra Sehatera Suzuki Makassar? 

3. Apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pemebelian 

konsumen pada perusahaan PT. Megah Putra Sehatera Suzuki 

Makassar? 

4. Apakah Promosi berpengaruh terhadap keputusan pemebelian konsumen 

pada perusahaan PT. Megah Putra Sehatera Suzuki Makassar? 

5. Apakah kearifan lokal berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada perusahaan PT. Megah Putra Sehatera Suzuki 

Makassar? 

6. Apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui 

Kearifan local konsumen pada perusahaan Megah Putra Sehatera Suzuki 

Makassar? 

7. Apakah Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui 

Kearifan local konsumen pada perusahaan PT. Megah Putra Sehatera 

Suzuki Makassar? 

 



C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand image terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap kearifan 

lokal konsumen 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap kearifan 

lokal konsumen 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand image terhadap 

keputusan pembelian konsumen melalui Kearifan local konsumen 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi keputusan 

pembelian konsumen melalui terhadap Kearifan local konsumen  

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kearifan local konsumen 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Bagi dunia Pendidikan Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumber informasi yang berkaitan dengan ilmu manajemen pemasaran 

ataupun refrensi dan pengetahuan bagi peneliti yang melakukan 

pengembangan penelitian dimasa depan selanjutnya. 

 

 

 

 



2. Manfaat praktik 

a) Bagi peneliti 

Sebagai refrensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

manajemen pemasaran 

b) Bagi perusahaan 

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan dalam 

menciptakan suatu keputusan pemeblelian, serta dapat memberi 

bahan acuan untuk menentukan kebijakan perusahaan guna 

keberlangsungan perusahaan 

c) Bagi pihak lain 

Diharapakn penelitian ini memberikan kontribuasi bagi khazanah 

keilmuan, bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik 

yang sejenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan suatu bidang ilmu yang 

berorentasi pada bagaimana pengambilan keputusan yang telah 

direncanakan, hingga bagaimana proses realisasi penyamapaian dan 

mengkomunikasikan suatu porduk kepada konsumen. Pada dasarnya 

konsep pemasaran merupakan segala aktivitas atau kegiatan 

memplaningkan dan meyamapaikan produk kepada pelanggan, tujuan 

akhir dari konsep pemasaran ialah memperoleh kepuasan pelanggan. 

secara teoritis manajemen pemasaran telah banyak dikemukakan oleh 

para ahli, salah satunya Sofjan Assauri (2013:12) Bahwa pemasaran 

merupakan kegiatan menganalisis, merencanakan, melaksanakan dan 

mengendalikan program-program yang disusun dalam pembentukan, 

pembangunan, dan pemeliharaan keuntungan dari pertukaran/ transaksi 

melalui sasaran pasar dengan harapan untuk mencapai tujuan organisasi 

(perusahaan) dalam jangka panjang. 

Pentingya konsep pemasaran dikarenakan hal demikian merupakan 

ujung tombak dari bagaiaman perusahaan ikhtiar perusahaan dalam 

mencapai tujuan, menurut Buchori dan Djaslim,(2010) bahwa pemasaran 

adalah sebuah proses perencanaan dan realisasi konsep atau pedoman, 

penentuan harga, promosi, dan alokasi saluran distribusi ide, produk, dan 

jasa, guna memeperoleh nilai dari pertukaran yang memuaskan individu 

dan organisasi, kemduian menurut Kotler dan Amstrong, (2016;27), 



“Pemasaran adalah tentang menganalisa dan memenuhi kebutuhan 

manusia dan sosial. Salah satu definisi pemasaran tersingkat yang baik 

adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Berdasarkan hasil 

definisi   dari beberpa ahli, maka diperoleh asumsi bahwa peran dari 

manajemen pemasaran dalam perusahaan merupakahan hal pokok dan 

uapaya perusahaan dalam memperoleh profit, hingga menentukan 

keberlangsungan perusahaan atau pertumbuhan perusahaan. 

2. Fungsi Pemasaran 

Umunya fungsi pemsaran ialah media penghubung atau jembatan 

bagi produsen dan konsumen, hal ini merupaka hal yang sangat penting, 

karna setiap produk memerlukan perencanaan dan alat untuk 

mengkomunikasikan kepada konsumen. Pada setiap perusahaan 

tentunya memiliki bagian pemasaran, dan mengemban tugas mengenai 

bagaimana penerapan promosi produk, harga produk, dan dstirbusi 

produk dapat tersampaikan kepada konsumen dengan mudah. Dalam 

kajian teori fungsi manajemen pemasaran para ahli berpendapat, 

dinantaranya, menurut Deliyanti (2019;3), rfungsi pemsaran terbagi 3 

yaitu: 

a. Fungsi pertukaran  

Fungsu pemasaran dalam pemasaran, pembeli dapat membeli produk 

dari penjual baik dengan menukar uang dengan barang ataupun 

pertukaran (barter) barang dengan barang untuk di pakai sendiri atau 

di jual kembali. 

 

 



b. Fungsi distribusi fisik 

Pendistribusian fisik produk dapat dilakukan dengan mengangkut dan 

menyimpan produk. Pengangkutan produk dari lokasi produsen untuk 

mendekati lokasi konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

baik melalui darat, air, udara, dll. Dalam penyimpanan produk harus 

selalu memprioritaskan usaha untuk menjaga agar kapasitas produk 

selalu tersedia saat dibutuhkan. 

c. Fungsi perantara 

Untuk mendistribusikan produk dari tangan produsen ke tangan 

konsumen dapat dilakukan melalui perantara atau mediator 

pemasaran yang dapat menghubungkan kegiatan pertukaran dengan 

distribusi fisik. Kegiatan fungsi perantara ini diantaranya penggunaan 

risiko, pencarian informasi, pembiayaan serta standarisasi atau 

klasifikasi produk.  

Hasil yang dikemukakan di atas dapat dasumsikan bahwa fungsi 

pemesaran dalam perusahan merupakan alur dari bagaimana 

perusahaan menyamapaikan produk kepada konsumen dengam 

mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan proses komunikasi 

atau distribusi informasi produk kepada konsumen, dalam proses 

realisasinya fungsi pemasaran sangat berkaitan dengan penerapan 

Promosi produk perusahaan, dengan pertimbangan alokasi anggran 

biaya promosi, serta efektivitas penerapan promosi produk kepada 

konsumen. 

 

 



 

3. Bauran Promosi 

Penerapan konsep atau strategi pemsaran pada perusahaan, 

tentunya berdasar pada bagaimana pengambalian keputusan disektor 

realoisasi promosi produk, kegiatan ini dimaksudkan agar realisasi 

kebijakan promosi tepat sasaran, dan alokasi anggaran biaya dapat 

efesien, pentingnya promosi dalam suatu perusahaan sangat bergantung 

pada proses ralisasinya, dan tentunya dengan menganalisa bagaimana 

kondisi pasar dan keadaan masyarakat,  menurut bahasa promosi 

berasal dari kata bahasa Inggris promote yang berarti “meningkatkan” 

atau “mengembangkan”. Pengertian tersebut jika digunakan dalam 

bidang penjualan berarti alat untuk meningkatkan omzet penjualan. 

Pengertian promosi dapat dipandang berbeda dalam hal produsen dan 

konsumen. Menurut Lupiyoadi “2006:120” promosi merupakan salah satu 

variable 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 atau penggunaan jasa sesuai dengan 

keinganan dan kebutuhannya, sedangkan dalam pandangan lain, Kotler 

dan Amstrong (2014), mengemukakan bahwa Promotion refers to 

activities that communicate to merits of the product and persuade target 

customers to buy it. Definisi tersebut menyatakan bahwa Promosi; 

mengacu pada kegiatan untuk mengkomunikasikan produk dan 

membujuk pelanggan sasaran untuk pembeli. Dalam pemasaran, 



menurut Assael (1998) nilai budaya sangat mungkin mempengaruhi 

anggota masyarakat dalam pola pembelian dan pola konsumsi. Seorang 

konsumen mungkin akan memberikan nilai yang tinggi pada pen capaian 

dan akan memperlihatkan kesuksesan dengan kemewahan dan prestise. 

Konsumen yang lain, akan menyampaikannya lewat kesan awet muda 

dan aktif dari nilai budaya 

Menurut, Gitosudarmo (2000:23) Promosi merupakan aktivitas yang 

ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi 

kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan 

kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. 

Kumpulan tinjauan atau pendapat para ahli di atas merupakan pedoman 

secara teori bagi perusahaan dalam merealisasikan penerapan promosi 

produk. Segingga dari hal tersebut dapat diasumsikan bahwa peran 

promosi bagi perusahaan amatlah penting, dan menjadi ujung tombak 

tentang keberlangsungan perusahaan, baik dalam bersaing, atau untuk 

meningkatkan citra dan nilai perusahaan, sedangkan promosi menurut 

pelanggan ialah kegiatan komunikasi antar produsen kepda konsumen, 

produk atau jasa untuk meningkatkan volume penjualan. 

Penerapan promosi bagi perusahaan tentunya harus diawali dengan 

sebuah pendekatan analisa yang kompetitif, agar kegiatan yang 

dimaksud dapat seproduktif mungkin sesuai dengan hasil yang ingin 

dicapai, dala perkembangan bidang  promosi mengalami metamorfosis 

yang  sangat signifikan. 

 

 



a. Indikator promosi 

Realisasi kegiatan promosi, diharapkan mampu berjalan sefektif 

mungkin, tentunya dengan pertimbangan, dan aspek realisasinya bagi 

perusahaan, serta kepada konsumen, parameter promosi  merupakan 

segala aspek perilaku perusahaan dalam menyamapaikan produk 

untuk mencapao dasar komptensi tuuan perusahan,  dalam 

tinjaunnya  indikator promosi di bagi menjadi beberapa tahap menurut 

Kotler danK keller, ( 2009),  yakni : 

1. Frekuensi penjualan merupakan rasio promosi yang dilakukan 

dalam suatu waktu melalui media promosi penjualan. 

2. Kualitas promosi merupakan ujung tobak dari seberap kreatif 

suatu promosi, dan adanya kemudahan konsumen untuk 

memahami maksud dan tujuan dari isi promosi. 

3. Ketepatan waktu atau ketepatan target dasar dari apa yang 

diharapkan perusahan menegnai penerapan promosi. 

4.  Durasi waktu promosi merupakan durasi promosi yang 

dilaksanakan perusahaan,  tentunya dengan melihat aspek aspek 

dari realisasi perusahaan, seperti biaya. 

Pedoman yang terurai di atas mengenai indikator promosi menjadi 

dasar tolak ukur tantang sebearap efektif dan efesein kegiatan promosi 

yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan dalam tinjauan Tjiptono ( 

2008). Inikator dalam promosi dibagi menjadi 4 bagian , yakni :  

a) Periklanan adalah adalah salah satu bagian dari promosi, yang 

diterapkan oleh perusahaan, diaman realisasinya menggunakan 

media cetak, relklame, dan spanduk, dan sebagainya. 



b) Penjualan personal, merupakan sebuah pendekatan persuasif kepada 

konsumen dalam rangka kegiatan prospek produk kepada konsumen. 

c) Promsi penjualan, merupakan sebuah bentuk promosi untuk 

mengkordinasikan aktivitas pengambilan produk, dalam rangka 

menarik pelanggan atau konsumen 

d) Hubungan masyarakat, merupakan kegiatan perusahaan untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat guna memperoleh 

kredibiltas masyarakat terhadap perusahaan. 

Tinjauan mengenai indikator promosi yang telah diuraikan di atas 

menjadi dasar pengkuran keberhasilan dari kegiatan rpomosi bagi 

perusahaan, dan dapat diasumsikan bahwa dalam membangun 

komunikasi kepada konsumen perusahaan sangat membtuhkan 

media promsi untuk memperoleh keprcayaan dari masyarakat. 

Kegiatan promosi bagi perusahaan tentunya memiliki tujuan dan 

fungsi agar dalam realisasinya hal ini memproleh output sesuai yang 

diharapkan oleh perusahaan. 

b. Tujuan Promosi 

Segala bentuk oprasional atau aktivitas perusahaan disadarkan 

pada tujuan dan fungsinya, tidak terkecualipun kegiatan promosi, 

kemudian promosi buka nhanya untuk sekedar memberikan onfomasi 

kepada konsumen, tetapi promosi juga duiharapkan mampu 

menciptakan keadaan dan suusana bagi konsumen untuk memiliki 

produk, menurut Swasta (2000; 245-246), tujuan promosi di bagi 

menajdi 4 tahap yakni: 



1. Memberikan Informasi, adalah memberikan informasi kepada 

konsumen terkait produk, baik dari segi manfaat dan nilai, serta 

harga. 

2. Membujuk Dan Mempengaruhi, bukan hanya sekedar 

memberitahu, namun tujuan promosi adalah memperoleh daya 

tarik konsumen tekait produk kepada pelanhgan yang potensial.. 

3. Menciptakan Kesan “Image”, tujuan dari promosi juga akan 

meberoleh kesan tersendri bagi calon konsumen, dengan 

penerapan promosi yang kreatif, maka akan meciptakan suasana 

yang positif bagi perusahaan, seperti pengguanan warna, dan 

ilistrasi pada promosi. 

4. Promosi Merupakan Suatu Alat Mencapai Tujuan, Promosi dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan yakni untuk menciptakan 

pertukaran yang menguntungkan melalui komunikasi, sehingga 

keinginan mereka dapat terpenuhi. Dalam hal ini komunikasi 

dapat menunjukkan cara-cara untuk mengadakan pertukaran 

yang saling memuaskan. 

Kemudian menurut Kotler dan Amastong, (2008), bahwa tujuan 

promosi sebagai berikut : 

1)  Mendukung lahirnya transaksi pembelian konsumen jangka 

pendek, atau membangaun relesionship jangka panjang kepqada 

konsumen.  

2) Memberikan ruang kepada konsumen (pengever), untuk menjual 

produk yang terbaru serta menambah persediaan.  

3) Memberikan rak yang lebih luas terhadap proses pengiklanan. 



4) Mendorong warganiaga untuk memperoleh konsumen baru atau 

adanya dukunga kepada tenaga penjual untuk memperoleh 

konsumen baru. 

c. Fungsi promosi 

Fungsi dari promosi untuk sebuah bisnis adalah menurut 

Supardi Lee (2015), berikut ini: 

1) Fungsi Pengenalan Pada fungsi ini bereontasi pada 

memberiktahukan kepda konsumen terkait produk, namun rpmosi 

biasanya hanya memuat informasi terkait produk dasar, tentang 

harga dan keunggulan dari produk lainnya. 

2) Fungsi Penawaran kunsomen tidak hdir untuk mengeahui produk 

dan keunggulan produk dari perusahaan, tetapi juga menawarkan 

prduk juga kepda konsumen, agar konsumen dapat menentukan 

keputusan pembelian terhadap produk. 

3) Fungsi Penjagaan Konsumen fungsi ini lebih diprioritaskan pada 

rasio tranksaksi, bukan pada kuantitas jumlah konsumen, seperti 

memebrikan pelayanan kepada konsumen yang setia pada 

produk. 

4) Fungsi Perbaikan fungsi ini bertujuan untuk mengevaluasi 

penerapan kegiatan promosi, ketika pada promosi terdapat hal- 

hal yang merugikan konsumen 

d. Jenis-Jenis Promosi 

Pembaharuan mengenai jenis- jenis penerapan promosi tentunya 

telah melalui perkembangan yang sangat pesat, dari media cetak, 

media digital, media internet, hadirnya media ini tentunya memberikan 



kemduahan bagi perusahaan dalam emilih dan memilah stategi 

penerapan promosi apa yang akan ditempuh, peristiwa ini sejalan 

dengan kemudahan konsumen dalam mengakses medai promosi, 

menurut Kotler dan Amstrong, (2008;117), bahwa jenis jenis 

pemsaran dibagi menjadi 5, yakni:  

1. Periklanan (advertising) Semua bentuk komunikasi non proibadi 

yang dibayarkan oleh perusahaan, baik dalam bentuk pesan atau 

yang lain. kotler dan Amstrong (2008;151), menyebutkan bahwa 

tujuan dari periklanan merupakan komunikasi khusus yang 

diperoleh dengan konsumen pada perieode waktu tertentu. 

Tujuan dasar dari periklanan yang dilakukan oleh perusahaan 

adalah menginformasikan dan membujuk konsumen. Setiap prdu 

baru yang dipruksi oleh perusahaan tentuya akan disamapaikan 

melaui periklanan yang informatif, agar mmemperoleh premintaan 

dari produk baru., dalam realisasinya perusahaan dalam 

menerapkan pengiklanan dilakukan secara langsung atau tidak 

langsung, dengan satu dasar yaitu pengiklanan yang komnpartif 

kepada konsumen. 

2. Promosi penjualan (sales promotion) Promosi penjualan terdiri 

dari atas serangkaian teknik pemasaran taktis yang dirancang 

dalam kerangka pemasaran strategis untuk menambah nilai 

produk atau jasa sehingga tercapai tujuan penjualan dan 

pemasaran yang spesifik., lebih dalam Kotler dan Amstrong, 

(2008;206) menyebutkan bahwa alat dan saran dalam 

meningkatkan promosi penjualan sebgai berikut: 



a) Media promosi konsumen, yang diantaranya, contoh produk, 

undian produk, diskon harga, daln lain-lain. 

b)  Media promosi dagang menarik minat bagi penjual untuk 

memasarkan produk dan mempromosikan produk kepda 

konsumen, dalam penerapanya promosi dagang meliputi, 

pemebrian harga khusus, hadiah pembelian dengan kuantitas 

tertentu.  

c) Media promosi bisnis, realisasi ini bertujuan untuk 

mengarahkan bisnis, menigkatkan penjualan, memghargai 

pembeli, dan memberikan arahan kepada penjual merek atau 

produk perusahaan. Pada media ini perusashaan biasanya 

merealisasikannya dalam bentuk pameran dagang. 

3. Hubungan masyarakat (public relations) membangun hubungan 

kepada setiap pelanggan dan kepada msyarakat, agar 

memperoleh keprcayaan atau kredibilitas perusahaan dari 

masyarakat. 

4. Penjualan personal (personal selling) sebuah metode promosi 

yang dilakukan perusahaan kepada satu konsumen atau lebih, 

sehingga menciptakan suasana bagi konsumen untuk memiliki 

produk. Penjualan persona; menurut (kotler dan Amstrong, 

(2008;182), menyebutkan bahwa penjualan personal merupakan 

penjualan yang dilakukan oleh pihak perusahaan (warganiaga), 

secara kompettif kepada konsumen. Setiap perusahaan 



menerpkan sistem ini, karna ini berfungsi sebgai jalan atau 

jembatan bagi produsen kepada pembeli. 

5. Pemasaran langsung (direct marketing) pendekatan secara 

langsung kepada konsumen secara individual, yang ditargetkan 

mampu membangun hubungan yang baik dan rerson yang baik 

pula dari pelanggan. metode penerapan ini menurut Kotler dan 

Amstrong (2008;222), manfaat dari penerapan ini terbagi menjadi 

dua bagian bagi konsumen dan produsen, yaitu:  

a) Bagi konsumen. Manfaat ini terletak pada proses 

pemahaman konsumen terkait produk dengan jelas, tentunya 

dengan metode interaktif konsumen dapat memperoleh 

informasi yang lebih kompetitif.  

b) Bagi produsen, merupakan media yang produktif dalam 

mebangun hubungan jepada konsumen.  Dengan 

menggunakan database, produsen dapat mengkategorikan 

konsumen yang potensial dan kelompok kecil, kemudian 

pemasar juga dapa tmemberikan alternatif biayan yang lebih 

rendah kepada pasar dan konsumen.  

4. Strategi promosi 

Strategi promosi merupakan metode menganai perjalanan kegiatan 

menyampaikan dan mengkomunikasikan produk kepada p Untuk 

mencapai tujuan promosi diatas maka dibutuhkan pemilihan strategi yang 

tepat dan efektif karena tidak semua jenis strategi promosi cocok untuk 

digunakan pada sebuah produk. Menurut Bambang Bhakti dan Riant 



Nugroho,(2016) terdapat beberapa strategi promosi yang dapat 

digunakan, yaitu : 

a. Strategi Defensive (Bertahan) strategi promosi ini merupakan strategi 

yang bertujuan untuk membuat konsumen loyal terhadap produk, dan 

tidak berganti pada produk jenis yang sama. 

b. Strategi Attack (Ekspansi) Jenis strategi promosi ini merupakan 

strategi yang digunakan bertujua untuk memperoleh output pangsa 

basar dalam jumlah besar, sasaran strategi ini tepat diterapkan 

apabila market share masih tergolong minim namun memiliki 

potensi market grow masih tinggi. 

c. Strategi Develop (Berkembang). Umumnya strategui ini dilakukan 

dengan pertimbangan segmen produk yang memiliki pangsa pasar 

yang tinggi, namun posisi pertumbuhan produk dikategorikan lambat. 

Penerapan startegi promosi yang efektif, pada dasarnya 

diilustarsikasn dengan akurasi yang tepat, dengan pertimbangan- 

pertimbangan sesuai denga keadaan pasar, dan segmentasi produk. 

Hasil dari startegi ini sangat tergatung pula pada bagaimana kondisi 

potensi permintaan produk pada pasar. Terdapat 6 strategi promosi 

menurut Suryana, (2001 : 98) sebagai berikut : 

1) Berorientasi konsumen (customer orientation) 

2) Mengutamakan total quality management (TQM), yaitu efektif, efisien, 

dan tepat  

3) berkontrasi pada pelayana dan kemyamana konsumen 

4) Inovasi, ide pada produk 



5) Konsenyatsi pada kecepatan waktu (time compression management) 

yang direalisasikan dalam bentuk:  

a. Kecepatan distribusi produk baru di pasar 

b. Durasi waktu dari permintan produk yang lebih cepat 

6) service quality dan custemer satisfasion 

Memperoleh minat konsumen diperlukan akulamis dari proses 

penerapan promosi yang dapat memadukan antara indikator dalam 

strategi pemasaran probe, product, price, place, dan promotion). Dengan 

berpedoman pada bauran pemasara, sejatinya akan memperoleh hasil 

yang sesuai diharapkan. Promosi yanfg persuasif dengam 

memperlihatkan desain yangkreatif akan memikat konsumen. Produk apa 

yang dipasarkan dengan metode pengiklanan sanagt berpeulang besar 

dapt menembus segemen pasar yang lebih besar, dengan prediksi 

perolehan permintaan produk dan kepercayaanj pelanggan yang kuat, 

aktivitas pengiklanan sangat dipercaya mampu berpengaruh positif pada 

citra perusahaan, tanpa promosi sangat mustahil pertumbuha 

perusahaan dan permintaan produk dapat diperoleh denga baik. 

5. Media Promosi 

Tersedianya beberapa media dalam melakukan kegiatan promosi, 

tentunya memberi dampak yang baik bagi perusahaan, ada beberapa 

macam sarana dalam melakukan promosi, diantara melalui media cetak, 

media digital dan internet. Tentunya media ini menjadi jembatan informasi 

terkait produk, menurut Sutabri, (2012;22) informasi merupakan sebuah 

data yang dikelompokkan atau telah melalui pengolahan, serta 

dinterpretasikan dalam rangka pengembilan keputusan bagi perusahaan. 



a. Penerapan Promosi melalui Media cetak 

 Media cetak merupakan media yang ditampilkan dalam bentuk 

cetakan dalam kertas. Media ini pertamakali ditemukan pada tahun 

1455 oleh Johannes Gutenberg. Pada awal kemunculannya, media 

yang digunakan masih berupa daun atau tanah liat. Hingga saat ini 

perkembangan media cetak semakin maju, baik dalam hal media, 

bentuk, serta teknis serta alat-alat percetakkannya. Conntoh media 

cetak antara lain surat kabar, majalah, tabloid, dan bulletin. Peran 

media cetak dalam memasarkan produk menjadi salah satu alternatif 

bagi perusahaan. Dalam komunikasi, media massa merupakan 

wadah yang sangat kental diterapkan oleh komonikator kepada 

masyarakat luas, oleh karna itu media massa memiliki peran penting 

dalam mengespresikan, mendukung dan mengakui kebudayaan yang 

dipercaya oleh masyarakat. 

  Menurut Dewi Salma Prawiradilaga, (2012), menyebbutkan 

bahwa media cetak mempunyai dua unsur utama, yaitu: teks (verbal) 

dan bahan visual. Mdia cetak mempunyai prean khsus yang 

berkenaan dengan kebudayaan atau kebiasaan pembaca dalam 

mencerna isi informasi secara linier, mencerna visual menurut ruang, 

dan gerak pembacanya bersifat pasif. Terdapat ketergantungan 

terhadap aspek kebahasaan, biasanya pesan disusun kembali 

berdasarkan kepentingan pemakai. Menurut Azhar Arsyad, (2013), 

mengemukakan bahwa medai cetak merupakan sarana dalam 

meyampaikan informasi, seperti melalui koran, buka, dan medai visual 



lainnya. Penyampaian materi ini Dilakukan melalui proses percetakan 

mekanis dan fotografis. 

 perkembangan media cetak telah mengalami pembaharuan 

yang sangat pesat dalam realisasinya, hadirnya berbagai jensi media 

cetak telah memberikan dampak kepada khalayak ramai untuk 

memperoleh informasi dengan mudah seperti, Koran, majalah, 

tabloid, serta papan reklame, dan lain-lain. 

b. Penerapan Promosi melalui Media eleronik 

Menurut Surya, (2012), media elektronik merupakan penggunaan 

jasa elektronik dalam hal menyampaikan segela bentuk informasi 

yang menggunakan alat alat elektronik, yang termasuk alat elektronik 

adalah televisi, radio, hendphone dan alat-alat lain yang mampu 

mengirimkan dan menerima informasi.  Prena media elektronik dalam 

menyamapaikan informasi tentunya kompetitif bila dibandingkan 

dengan metode media cetak, hal ini didasarkan pada penggunaan 

dan akses konsumen yang lebih mudah serta budaya pemakaian alat 

eletronik yang sangat merebak pada masyarakat,  tujuan dari media 

eletronik proses penyampaian informasi yang lebih efektif kepada 

masyarkat, dalam kmus besar bahasa Indonesai media eletornik 

merupakan sarana atau media massa yang menggunkan alat 

eletronik dalam menyampaikan informasi dengan alat komputer, TV, 

handphone dan lain-lain. definis terkait media eletronik dapat 

diasumsikan bahwa penggunaan media elektronik dalam melakukan 

promosi sangat penting, dengan indikator bahwa akses yang mudah 

dan penyamapain lebih kongkreat kepada konsumen. Dalam tinjauan 



kepustakaan Surya, (2012); Alwi, (2007); Dreilinger, (2014), 

mengemukakan bahwa media elektronik dibagi menjadi:  

a) Televisi, diartikan sebagi alat komunikasi jarak jauh, dengan 

penerapan komunikasi visual. 

b) Radio merupakan alat komunikasi yang menggunakan sinyal 

untuk meyampaikan informasi hanya dengan modulasi suara. 

c) Telepon seluler atau handphone alat komunikasi yang 

menggunkan snyila tanpa jaringan kabel, yang memiliki layanan 

support seperti, SMS, telfon, dan lain-lain. 

d) Komputer/laptop alat komunikasi yang berguina menyampaikan 

informasi, menyimpan dan mengolah informasa sesuai intruksi 

yang diberikan, dan tentunya alat ini dikategorikan sebagai alat 

komunikasi yang praktis. 

e)  Smartphone dan tablet computer Smartphone mempunyai fungsi 

yang pada dasarnya sama dengan telfon pada umunya, namun 

adanya penambahan fitur, sehingga alat ini lebih praktis, 

sedangakn tablet computer, merupakan alat komunikasi yang 

sifatnya mobile, dengan layanan fitur input berdaya besar dan 

menggunakan stylus dan pena digital.  

f) Alat elektronik lain 

c.   Penerapan Promosi melalui Media Online 

Strategi promosi dalam menggunkan media online dikategorikan 

sebagai keputusan yang banyak ditempuh perusahaan, dengan mdia 

ini jalur promsi terbilang mudah dalam penyamapaianya, dengan tolak 

ukur media online telah memasuki sendi- sendi dalam kehidupan 



masyarakat, dan merebaknya penggunaan teknoligi yang bisa dengan 

mudah mengakses internet, media online merupakan komunikasi 

dengan cara mengakses website melalui internet, baik itu informasi 

yang bersifat teks, foto, video, dan lain-lain, ketertarikan perusahaan 

dalam memilih njasa online berdasar pada persentase akses online 

telah menjadi kebiasaan dan kebudayaan bagi masyarakat. Menurut 

Ashadi Siregar pengertian media online adalah sebutan umum 

kepada media yang berbasis pada media terkomunikasi atau 

multimedia, seperti komputer, dan internet, serta webssite, e-

commrerce juga termasuk media online. Kemudian, Asep Syamsul M. 

Romli (2012) mengemukakan bahwa media online merupakan bagian 

dari media massa yang disajikan dalam bentuk online disitus website. 

Media online dalam realisasinya terbagi menajdi bebebrapa jenis 

bagian, dikutip (M.Romli, Asep Syamsul. 2012,) yaitu: 

1. Media online berupa situs berita  

2. Dari sisi pemilik atau publisher, jenis-jenis website  

3.  Kredibilitas media online 

6. Brand Image 

Merek adalah istilah, desain, nama, simbol, atau fitur lain apa pun 

yang membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan 

lain. Menurut Neupane (2015), citra merek dan kepuasan pelanggan 

memiliki hubungan positif yang kuat; citra merek dan loyalitas pelanggan 

juga memiliki hubungan positif yang kuat. Selain itu, kepuasan pelanggan 

dan loyalitas pelanggan memiliki hubungan positif yang kuat. Kambiz dan 

Naimi (2014) menemukan bahwa pengaruh kepuasan pelanggan 



terhadap citra merek adalah signifikan dan pengaruh niat loyalitas 

pelanggan terhadap kepuasan pelanggan adalah signifikan; agar 

pelanggan memiliki citra merek yang positif, perhatian khusus harus 

diberikan pada kepuasan pelanggan dan semua faktor yang akan 

mengarah pada kepuasan pelanggan.  

Menurut Oledepo dan Odunlami (2015), citra merek dan bauran 

promosi memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian pelanggan. 

Sebuah studi empiris membuktikan bahwa citra merek mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Gurleen dan Pooja 

(2014) menyatakan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku pembelian. Menurut Wang dkk. (2016), peran pricing dan 

branding dalam keputusan perusahaan incumbent saat menghadapi 

persaingan dari perusahaan entrant dengan kapasitas terbatas menjadi 

semakin penting. 

Peranan penting brand image dalam keberlangsungan perusahaan, 

menurut Menurut Kotler and Keller (2012:315), Brand image merupakan 

persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin 

dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. Suatu brand image 

yang kuat dapat memberikan keunggulan utama bagi bank salah satunya 

dapat menciptakan keunggulan bersaing. Brand image merupakan 

persepsi konsumen terhadap merek suatu produk yang dibentuk dari 

informasi yang didapatkan konsumen melalui pengalaman menggunakan 

produk tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa 

suatu merek akan kuat apabila didasarkan pada pengalaman dan 

mendapat informasi yang banyak. Perolehan kesan positif oleh konsumen 



tentunya dilandasi oleh bagaimana proses penyampain produk dan guna 

produk serta kesesuai produk dengan kebiasan konsumen, sehingga 

proses dari penyampain yang dimaksud selanjutnya menjadi evaluasi 

bagi konsumen yang selanjutnya akan ditindak lanjuti. 

a) Penyampain merek, merek merupakan suatu simbol yang kompleks 

yang dapat menyampaikan enam tingkat pengertian, antara lain 

(Kotler and Keller (2012:316):   

1) Atribut (attributes), suatu merek mendatangkan atribut tertentu ke 

dalam pikiran konsumen.   

2) Manfaat (benefits), atribut yang ada harus diterjemahkan menjadi 

manfaat fungsional dan emosional.   

3) Nilai (values), merek juga menyatakan tentang nilai pembuat atau 

produsen.   

4) Budaya (culture), merek dapat mempresentasikan budaya.    

5) Kepribadian (personality), merek dapat menjadi proyeksi dan 

pribadi tertentu.   

6) Pengguna (user), merek dapat mengesankan tipe konsumen 

tertentu 

b) Penilaian merek 

Citra merek atau brand image merupakan kesan positif atas merek 

produk yang ditanamkan perusahaan ke benak konsumen. Konsumen 

mengukur merek dengan pertimbangan dalam memlilih atau menilai 

citra merek suatu produk dengan kesan yang positif dibidangnya, 

seperti reputasi produk dan keunggulan produk serta mudah dikenali.  



Menurut Kotler & Keller (2012:189) bahwa aspekaspek yang diukur 

dari citra merek terdiri dari:   

a. Kekuatan (strengthness)   

Kekuatan produk merupakan keunggulan yang dimilki suatu merek 

produk  

yang bersifat fisik yang tidak ditemukan pada merek produk lain.   

b. Keunikan (uniqueness)  

Keunikan suatu produk yaitu tingkat pembeda produk dari 

pesaingnya, kesan ini didapat konsumen atas atribut yang dimiliki 

suatu produk yang tidak dimiliki produk lainnya.   

c. Keunggulan (favorable)   

Keunggulan suatu mereka merupakan kemudahan suatu merek 

produk yang mudah diucapkan oleh konsumen, mudah diingat dan 

produk menjadi favorit konsumen. 

Peran bran image bagi perusahaan, memberi motivasi tersendiri bagi 

para pakar dalam memberikan padangannya mengenai hal tersebut, Brand 

Image, merupakan sebuah persepsi konsumen terkait produk yang mana 

lahir dari sebuah infromasi dan pengalaman konsumen dalam 

mengomsumsi produk tertentu. Adapun pengukuran brand image diadopsi 

oleh peneltian yang dikembangkan oleh Ha, Lousia, (1997),Yakni:  

1) Produk sesuai harapan konsumen 

2) Kualitas merek 

3) Sesuai dengan aya beli konsumen 

4) Reputasi produk 

 



7. Budaya / Kearifan Lokal   

Penjualan beberapa produk atau layanan juga dapat dilarang atau 

sangat dibatasi karena alasan budaya. Pada bulan Maret 2004, 

pemerintah Arab Saudi melarang impor dan penjualan ponsel dengan 

kamera setelah adanya laporan tentang "kesalahan" (memotret wanita) 

oleh pemilik ponsel tersebut, (Saudi ministries picture the future as 

embargo on mobiles draws in King Fahd,” Financial Times, November 23, 

2004, p. 7.). Makna tersirat dari nama merek juga mencontohkan peran 

budaya dalam pemasaran global. Terkadang, nama merek dapat 

merusak penjualan seperti yang dialami P&G dengan deterjen Ariel di 

negara-negara Timur Tengah seperti Mesir. Banyak orang Mesir secara 

keliru percaya bahwa deterjen memiliki hubungan dengan Ariel Sharon, 

mantan perdana menteri Israel.  

Hal diatas memberikan ruang bagi kita untuk melihat dari 

pentingnya b budaya bagi setiap perusahan. Dalam mementukan srategi 

marketing yang memiliki relevansi terkia tbudaya dari konsumen. 

a) Budaya Konsumen 

Konsumen merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup 

bersama dengan orang lain, berinteraksi dengan sesamanya. Orang-

orang sekeliling itulah yang disebut sebagai lingkungan sosial 

konsumen. Konsumen saling berinteraksi satu sama lain, saling 

mempengaruhi dalam bentuk perilaku, kebiasan, sikap, kepercayaan, 

dan nilai-nilai yang dianggap penting. Salah satu unsur lingkungan 

sosial adalah budaya (culture) Ujang Surmawan 2014, 



Berikut disampaikan beberapa definisi dari budaya: Menurut 

Nugroho J Setiadi: Kebudayaan didefinisikan sebagai kompleks 

simbol dan barangbarang buatan manusia (artifacts) yang diciptakan 

oleh masyarakat tertentu dan diwariskan dari generasi satu ke 

generasi yang lain sebagai faktor penentu (determinants) dan 

pengatur (regulator) perilaku anggotanya. Nugroho J. Setiadi, 2010. 

Menurut Wallendorf dan Reilly dalam Mowen dan Minor budaya 

adalah seperangkat pola perilaku yang secara sosial dialirkan secara 

simbolis melalui bahasa dan cara-cara lain pada anggota dari 

masyarakat tertentu, John C. Mowen dan Michael Minor, 2002), 

Menurut Geert Hofsstede dalam Mowen dan Minor budaya adalah 

kumpulan interaktif dari karakteristik umum yang mempengaruhi 

respons kelompok terhadap lingkungannya. Menurut Engel, Blackwell 

dan Miniard dalam Ujang Sumarwan, culture refers to a set of values, 

ideas, artifacts, and other meaningful syimbol that help individuals 

communicate, interpret, and evaluate as members of society. 

Beberapa definisi diatas secara geris besar budaya merupakan 

sebuah identitas konsumen, yang diyakini dan menjadi dasar dari 

perilaku konsumen itu sendiri. 

Norma budaya kadang-kadang membuka peluang produk baru.Di 

hampir semua negara di Asia, kulit putih dikaitkan dengan nilai-nilai 

positif yang terkait dengan kecantikan, kelas, dan gaya hidup kelas 

atas. Diluncurkan pada tahun 1978, Fair & Lovely telah menjadi salah 

satu merek Unilever yang paling populer di India dengan janji 

"keadilan bercahaya yang tak tertandingi hanya dalam 4 minggu". 



Merek ini diluncurkan di seluruh Asia, Timur Tengah, dan Afrika, para 

peniru tahun 1980-an dan yang ditelurkan, (“The Face of Asian 

Beauty,” Campaign Asia-Pacific, 2011) Hampir semua perusahaan 

kosmetik besar sekarang memasarkan produk pemutih kulit di Asia, ( 

Here is asampleof so meofthe whitening brand slaunc hedin Asia- 

Pacific :L’Oréal White Perfect Fairness Control ; Yves Sain tLaurent 

White Mode Repai rWhitening Night Cream ;Clarins White Plus HP; 

Chanel Blanc Pureté; and Shiseido White Lucent.) Di sisi lain, di 

banyak negara Barat, cokelat melambangkan kesehatan yang baik 

dan kehidupan liburan santai yang dihabiskan di tempat-tempat 

eksotis. 

Suatu nilai-nilai bisa dianggap budaya jika semua orang dalam 

sebuah masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap nilai-

nilai tersebut. Contoh, menghormati orang tua atau orang yang lebih 

tua usianya merupakan nilai yang dianggap penting bagi masyarakat 

Sunda. Semua orang Sunda memiliki pemahaman yang sama 

terhadap nilai penghormatan tersebut, maka menghormati orang tua 

bisa dianggap memiliki makna budaya. Menurut Peter dan Olson 

dalam Ujang Sumarwan 2014 suatu arti/ makna adalah budaya jika 

sebagian besar dari orang yang berada di dalam sebuah kelompok 

sosial memiliki pemahaman mendasar yang sama terhadap makna 

tersebut. 

b) Unsur -Unsur Budaya / Kearifan Lokal Konsumen 

Kebudayaan memiliki satu set atau perangkat nilai-nilai yang 

menunjukan keadaan akhir apa yang harus dicapai manusia. Bila kita 



membandingkan dan membedakan kebudayaan, kita akan melihat 

bagaimana arti relatif dari berbagai nilai berbeda. Budaya merupakan 

karakter yang penting dari suatu sosial yang membedakannya dari 

kelompok kultur yang lainnya. Elemen yang perlu digarisbawahi atas 

setiap kultur adalah nilai, bahasa, mitos, adat, ritual, dan hukum yang 

mempertajam perilaku atas kultur. Kultur adalah suatu yang diresapi. 

Apa yang dimakan oleh seseorang, bagaimana mereka berpakaian, 

apa yang mereka pikirkan dan rasakan, bahasa apa yang mereka 

bicarakan ialah dimensi kultur. Hal tersebut meliputi semua hal yang 

konsumen lakukan tanpa sadar memilih karena nilai kultur mereka, 

adat istiadat, dan ritual mereka telah menjadi kebiasaan mereka 

sehari-hari, Adapun beberapa unsur yang ada dalam budaya yaitu 

(Ujang Surmawan 2014): 

1. Nilai (Value) Nilai adalah kepercayaan atau segala sesuatu yang 

dianggap penting oleh seseorang atau masyarakat. Nilai bisa 

berarti sebuah kepercayaan tentang suatu hal, namun nilai bukan 

hanya kepercayaan. Nilai biasanya jumlahnya relatif lebih sedikit. 

Nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai 

dengan budayanya. Nilai biasanya berlangsung lama dan sulit 

berubah. Nilai tidak terkait dengan suatu objek atau situasi. Nilai 

diterima oleh anggota masyarakat. 

2. Norma (Norms) Hampir semua masyarakat memiliki norma. 

Norma lebih spesifik dari nilai, norma akan mengarahkan 

seseorang tentang perilaku yang diterima dan yang tidak diterima. 

Norma adalah aturan masyarakat tentang sikap baik dan buruk, 



tindakan yang boleh dan tidak boleh. Norma terbagi ke dalam dua 

macam. Yang pertama adalah norma (enacted norms) yang 

disepakati berdasarkan aturan pemerintah dan ketatanegaraan, 

biasanya berbentuk peraturan, dan undang-undang. Norma ini 

harus dipatuhi oleh masyarakat dan dalam banyak hal, jika norma 

tersebut dilanggar, akan dikenakan sangsi, misalnya di dalam 

islam seorang wanita yang sudah baligh diwajibkan untuk 

menutup aurat, maka jika seseorang wanita tidak mengenakan 

jilbab akan mendapatkan dosa (ganjaran berupa neraka). Norma 

kedua disebut cresive norm, yaitu norma yang ada dalam budaya 

dan bisa dipahami dan dihayati jika orang tersebut berinteraksi 

dengan orang-oang dari budaya yang sama 

3. Larangan (Mores) Larangan adalah berbagai bentuk kebiasaan 

yang mengandung aspek moral, biasanya berbentuk tindakan 

yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam suatu 

masyarakat. Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan 

mengakibatkan sanksi sosial 

4. Mitos adalah unsur penting budaya lainnya. Mitos 

menggambarkan sebuah cerita atau kepercayaan yang 

mengandung nilai idealisme bagi suatu masyarakat. Mitos 

seringkali sulit dibuktikan kebenarannya 

5. Konvensi (Conventions) Konvensi menggambarkan norma dalam 

kehidupan sehari-hari. Konvensi menggambarkan anjuran atau 

kebiasaan bagaimana seseorang harus bertindak sehari-hari dan 



biasanya berkaitan dengan perilaku konsumen, yaitu perilaku rutin 

yang dilakukan oleh konsumen. 

6. Kebiasaan (Customs) Kebiasaan adalah berbagai bentuk perilaku 

dan tindakan yang diterima secara budaya. Kebiasaan tersebut 

diturunkan dari generasi ke generasi secara turun temurun. 

Kebiasaan juga menyangkut berbagai jenis perayaan yang terus 

menerus dilakukan secara rutin, seperti upacara perkawinan, 

upacara pemakaman, upacara pelantikan pejabat, uapacara ulang 

tahun, dan upacara keagamaan. 

7. Simbol adalah segala sesuatu (benda, nama, warna, dan konsep) 

yang memiliki arti penting lainnya (makna budaya yang 

diinginkan). Sebagai contoh bendera warna kuning yang dipasang 

di suatu tempat adalah simbol atau memiliki arti bahwa ada warga 

yang meninggal di daerah tersebut 

8. Periaku Konsumen 

Menurut (Philip Kotler K. L., 2016), “Consumer behavior is the study 

of how individuals, groups, and organizations select, buy, use, and 

dispose of goods, services, ideas, or experiences to satisfy their needs 

and wants.” yang memiliki arti Perilaku konsumen adalah studi tentang 

bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan, dan membuang barang, layanan, gagasan, atau 

pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 

Pemasar harus benar-benar memahami teori dan realitas perilaku 

konsumen. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor 



budaya, sosial, dan pribadi. Dari jumlah tersebut, faktor budaya 

memberikan pengaruh yang paling luas dan terdalam. 

Menurut (Suryani, 2013) perilaku konsumen adalah proses dinamis 

yang mencakup perilaku individu konsumen, kelompok dan anggota 

organisasi yang terus berubah. AMA mendefinisikan perilaku konsumen 

sebagai interaksi dinamis antara perasaan, kognisi, perilaku, dan 

lingkungan di mana individu bertukar dalam berbagai aspek dalam 

hidupnya. (American Marketing Association dalam Setiadi, 2015).  

Berdasarkan definisi tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa perilaku 

konsumen adalah studi tentang proses yang terlibat saat individu atau 

kelompok memilih, membeli, menggunakan barang, jasa dan ide dengan 

menggunakan aktivitas mental, emosional dan fisik untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan mereka. Upaya yang dilakukan oleh konsumen 

untuk barang dan jasa bisa dimulai dengan pencarian informasi, baik via 

internet, tetangga, atau tanya kepada kenalan. Jika produknya berisiko 

tinggi, maka konsumen akan mencari informasi lebih banyak untuk 

menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika konsumen 

yakin akan keunggulan produk, konsumen akan membeli dan 

mengkonsumsi produk. Perilaku yang dilakukan antar konsumen akan 

bervariasi sesuai dengan kondisi konsumen, situasi dan kondisi eksternal 

yang mempengaruhinya. 

a) Keputusan Konsumen 

Seorang konsumen dalam membeli suatu produk, akan 

memandang suatu produk dari berbagai sudut pandang. Hal inilah 

yang disebut dengan tahap-tahap proses keputusan pembelian. 



Menurut Kotler (2012:188) proses keputusan pembelian konsumen 

terdiri dari lima tahap yang dilakukan oleh seorang konsumen 

sebelum sampai pada keputusan pembelian dan selanjutnya pasca 

pembelian. Tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan pada gambar 2.2 

dibawah ini : 

 

Keputusan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk 

merupakan suatu tindakan yang lazim dijalani oleh setiap individu 

konsumen ketika mengambil keputusan membeli. Keputusan membeli 

atau tidak membeli merupakan bagian dari unsur yang melekat pada 

diri individu konsumen yang disebut behavior dimana ia merujuk 

kepada tindakan fisik yang nyata. Buchari Alma (2011:96) 

berpendapat bahwa keputusan pembelian sebagai suatu keputusan 

konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, 

politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, physical evidence, 

people dan process, sehingga membentuk suatu sikap pada 

konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil 

kesimpulan berupa response yang muncul produk apa yang akan 

dibeli. Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Tjiptono 

(2012:193) keputusan pembelian sebagai tahap keputusan dimana 

konsumen secara aktual melakukan pembelian suatu produk. 

 



b) Indikator Pengambilan Keptusan Pembelian Konsumen 

Dimensi dan indikator keputusan pembelian menurut Kotler dan 

Keller yang dialih bahasakan oleh Tjiptono (2012:184) 

menjelaskannya bahwa keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian suatu produk meliputi enam sub keputusan sebagai 

berikut: 

1. Pilihan produk Konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk 

tujuan lain. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan 

perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli 

sebuah produk serta alternatif yang mereka pertimbangkan. 

Misalnya: kebutuhan suatu produk, keberagaman varian 

produk dan kualitas produk. 

2. Pilihan merek Pembeli harus mengambil keputusan tentang 

merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki 

perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini perusahaan 

harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah 

merek. Misalnya: kepercayaan dan popularitas merek. 

3. Pilihan penyalur Pembeli harus mengambil keputusan 

penyalur mana yang akan dikunjungi. Setiap pembeli 

mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda dalam hal 

menentukan penyalur bisa dikarenakan faktor lokasi yang 

dekat, harga yang murah, persediaan barang yang lengkap 

dan lain-lain. Misalnya: kemudahan mendapatkan produk dan 

ketersediaan produk.  



4. Waktu pembelian. Keputusan konsumen dalam pemilihan 

waktu pembelian bisa berbeda-beda, misalnya : ada yang 

membeli sebulan sekali, tiga bulan sekali, enam bulan sekali 

atau satu tahun sekali. 

5. Jumlah pembelian Konsumen dapat mengambil keputusan 

tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada 

suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu. 

Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya 

produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para 

pembeli. Misalnya: kebutuhan akan produk.  

Literasi lain dalam penentuan tolak ukur keputusan pembelian 

dikemukakan oleh Fan, jessie X dan Jing J Xiao, 1998, yang 

menyatakan bahwa keputusan pembelian diukur dengan 5 tingkatan 

sebagai berikut : 

a) Sadar merek 

b) Sadar waktu 

c) Sadar kualitas 

d) Sadar harga 

e) Penggunaan informasi 

Berdasarkan dimensi dan indikator keputusan pembelian diatas, 

dapat disimpulkan bahwa dalam megukukur keputusan pembelian, 

konsumen selalu mempertimbangkan pilihan produk, merek, penyalur, 

waktu pembelian, dan jumlah pembelian yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen terhadap suatu barang. 

 



B. Tinjauan Emperis 

Tinjauan empiris dalam peneltian ini, menjadi pola acuan, serta sebagai 

salah satu langkah kaidah keilmuan, beberapa peneltian terhahulu yang 

memiliki keterkaitan dengan masalah dalam penelitian yakni, M. Berk 

Talay, M. Billur Akdeniz, Michael Obal, 2019, dengan judul Stock Market 

Reactions to New Product Launches in International Markets: The Moderating 

Role of Culture, kegiatan penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana 

dinamika budaya dari efek produk produk terbaru, serta bagaimana kesan 

dari pasar secara mengglobal, Selanjutnya penulis menilai peran budaya 

bangsa dengan mempertimbangkan karakteristik individualisme, 

penghindaran ketidakpastian, dan indulgensi negara tempat produk baru 

diluncurkan. Hasil model estimasi mixed-effect menunjukkan bahwa 

peluncuran produk di pasar internasional dengan karakteristik inovatif dan 

hedonisme berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Efek budaya itu 

kompleks dan beragam, memberikan wawasan berharga tentang dampak 

pengenalan produk baru di pasar global terhadap nilai perusahaan\ 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Akeem Soladoye Bakare, 

Acheampong Owusu and Daha Tijjani Abdurrahaman, 2017, dengan judul 

penelitian, The behavior response of the Nigerian youths toward mobile 

advertising: An examination of the influence of values, attitudes and culture. 

Penelitian ini Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dan 

mengadopsi pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan dan analisis data. 

Data primer dari 296 pemuda Nigeria di perguruan tinggi terpilih dianalisis 

menggunakan Smart PLS . Temuan menunjukkan bahwa nilai iklan seluler 

dan sikap iklan seluler memiliki dampak yang signifikan terhadap respons 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1069031X19874789
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perilaku pemuda Nigeria terhadap iklan seluler. Mengenai efek moderasi, 

budaya memoderasi antara sikap dan respon perilaku, namun tidak 

memoderasi antara nilai mobile advertising dan respon perilaku terhadap 

mobile advertising. Implikasi manajerial dari ini adalah bahwa pengiklan 

harus mengirim pesan iklan seluler yang berharga yang kaya akan elemen 

budaya. Itu akan membantu dalam memperoleh tanggapan yang 

menguntungkan dari konsumen terhadapnya yang pada akhirnya dapat 

diterjemahkan menjadi peningkatan pembelian produk sehingga mengarah 

pada pengembalian investasi yang memadai. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Filieri, R., & Lin, Z. (2017, judul 

penelitian The role of aesthetic, cultural, utilitarian and branding factors in 

young Chinese consumers’ repurchase intention of smartphone brands, 

Computers in Human Behavior, penelitian ini bermuara pada bagaimana 

estetika budaya dan ulitarian konsumen mudaTingkok dalam mengciptakan 

pembelian ulang produk smartphone di Tiongkok, dengan jumlah pengguna 

231 konsumen. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode mix 

metode. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggan muda Cina niat pembelian 

kembali smartphone terutama ditentukan oleh mianzi, kualitas yang 

dirasakan, merek popularitas, dan daya tarik desain. Selanjutnya, temuan 

juga menyoroti bahwa norma subjektif, kualitas yang dirasakan dan daya tarik 

desain mempengaruhi mianzi orang Cina 

Pada waktu yang berbeda penelitian pula dilakukan oleh Reo Song, 

sangkil moon, Haipeng (Allan) Chen dan Mark B. Houston, 2018, dengan 

judul When marketing strategy meets culture: The role of culture in product 

evaluations. Penelitian ini berfokus pada bagaimana stategi pemasaran 



menciptaakan relevansi terkait budaya dengan evaluasi produk, metode 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jumlah 

pasar 25 dinegara dengan hasil penelitian menemukan bahwa kesesuaian 

budaya antara produk dan pasar meningkatkan ulasan konsumen, dan 

bahwa efeknya lebih kuat dalam budaya yang dicirikan oleh kolektivisme, 

feminitas, dan penghindaran ketidakpastian, serta untuk produk yang lebih 

sarat dengan budaya 

Sharon Shavitt dan Aaron J. Barnes 2019, Culture and the Consumer 

Journey, titik focus alam peneltian ini adalah melihat bagiaman posisi budaya 

dalam mengcover perubahan tingkat pelaku konsumen, kegiatan penelitian 

menemukan hasil Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pola 

dan pendorong aktivitas pra-pembelian konsumen, keputusan pembelian, 

dan komitmen pascapembelian mungkin berbeda secara signifikan antar 

budaya.  

Eveliina Autio, 2020, Does cculture affect the way green adveresting is 

perceived, objek dalam peneltian ini berfokus pada peran budaya dalam 

melihat peran iklan hijau atau iklan yang menunjukkan sifat ramah 

lingkungan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Terlepas dari 

budayanya, konsumen menunjukkan kesediaan yang lebih tinggi secara 

keseluruhan untuk membeli produk ramah lingkungan daripada produk non-

hijau. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa peran budaya tidak memberi efek 

dalam menciptakan keputusan konsumen untuk membeli produk hijau. 

Sudaryanto Sudaryanto, N. Ari Subagio, Intan Nurul Awaliyah, Deasy 

Wulandari, Anifatul Hanim, dengan judul penelitian Influence Of Brand Image, 

Price And Promotion On Consumer’s Buying Decision Of Fast Moving 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022435919300867#!
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Consumer’s Goods With Culture As AModerating Variable In Basmallah 

Retail Store In Indonesia, pada penelitian ini mengacu pada pendekatan 

kuntitattif, dengan jumlah sampel 100 responden engan penentuan random 

dengan acuan kriteria tertentu oleh peneliti, hasil dalam peneltian ini 

menyebutkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Citra merek 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian; 2) Harga mempengaruhi 

keputusan pembelian; 3) Promosi mempengaruhi keputusan pembelian; 4) 

budaya memoderasi pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian; 5) 

budaya memoderasi pengaruh harga terhadap keputusan pembelian; 6) 

Budaya memoderasi pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

Basmallah FMCG 

Terkahir pebelian yang dilakukan oleh Jin-joolee, Chae Yeon Wang, Mi-

Hui Hyun, dan Sangho Han, (2019), dengan judul penelitian The effect of 

Cultural Marketin on Customer Satisfaction of Coffee Shops: Focused on Jeju 

Island Café,  penelitian ini mengkaji mengenai peran pemasran budaya 

dalam menciptalkan keputusan pembelian pada pulau Jeju, metode dalam 

penelitian ini men gacu pada jenis kualitaitf, dimana proses ini diharapkan 

peneliti menemukan fenomena dan solusi yang kompetibel dengan masalah 

dalam peneltian, sedang hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pertama, 

jika Anda ingin tumbuh menjadi perusahaan budaya di provinsi dengan 

meningkatkan citra merek Anda, Anda perlu memprioritaskan arahan budaya 

dan arahan bisnis untuk budaya perusahaan di antara cub-factorc pemasaran 

budaya. Kedua, perlu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui 

peningkatan citra merek dengan mempertimbangkan komposisi ctorec di 



kota, fasilitas dan suasana, dan kecenderungan konsumen produk ac dan 

usia pelanggan. 

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat digunakan untuk 

hipotesis atau jawaban sementara dalam penelitian ini, selain itu penelitian 

terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan penelitian 

yang sedang penulis lakukan. Berikut mapping penelitian terdahulu yang 

didapat dari jurnal dan internet sebagai perbandingan agar diketahui 

persamaan dan perbedaannya, sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Mapping Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Analisis 
Pendekatan 

Hasil Penelitian 

1 M. Berk 
Talay, M. 
Billur 
Akdeniz, Mic
hael Obal, 
2019 

Stock Market 
Reactions to New 
Product Launches in 
International Markets: 
The Moderating Role 
of Culture 
 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Selanjutnya penulis menilai peran 
budaya bangsa dengan 
mempertimbangkan karakteristik 
individualisme, penghindaran 
ketidakpastian, dan indulgensi 
negara tempat produk baru 
diluncurkan. Hasil model estimasi 
mixed-effect menunjukkan bahwa 
peluncuran produk di pasar 
internasional dengan karakteristik 
inovatif dan hedonisme 
berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Efek budaya itu 
kompleks dan beragam, 
memberikan wawasan berharga 
tentang dampak pengenalan 
produk baru di pasar global 
terhadap nilai perusahaan 

2 Akeem 
Soladoye 
Bakare, 
Acheampon
g Owusu 
and Daha 
Tijjani 
Abdurraham
an, 2017 

The behavior 
response of the 
Nigerian youths 
toward mobile 
advertising: An 

examination of the 
influence of values, 
attitudes and culture 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Temuan menunjukkan bahwa nilai 
dan sikap periklanan seluler 
terhadap periklanan seluler 
memiliki dampak signifikan pada 
respons perilaku pemuda Nigeria 
terhadap iklan seluler. Mengenai 
efek moderasi, budaya, 
bagaimanapun itu 
tidak memoderasi antara nilai iklan 
seluler dan respons perilaku 
terhadap 
iklan seluler 

3 Filieri, R., & 
Lin, Z. (2017 

The role of aesthetic, 
cultural, utilitarian and 
branding factors 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasilnya menunjukkan bahwa 
pelanggan muda China 
niat membeli kembali smartphone 
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in young Chinese 
consumers’repurchase 

intention of 
smartphone brands, 
Computers in Human 

Behavior 

terutama ditentukan oleh mianzi, 
persepsi kualitas, merek 
popularitas, dan daya tarik desain. 
Selanjutnya, temuan juga 
menyoroti norma subjektif, 
kualitas yang dirasakan dan daya 
tarik desain memengaruhi mianzi 
orang China 

4 Reo Song, 
sangkil 
moon, 
Haipeng 
(Allan) Chen 
dan Mark B. 
Houston, 
2018 

When marketing 
strategy meets culture: 
The role of culture in 
product evaluations 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

kami menemukan bahwa 
kesesuaian budaya antara produk 
dan pasar meningkatkan ulasan 
konsumen, dan bahwa 
pengaruhnya lebih kuat budaya 
yang dicirikan oleh kolektivisme, 
feminitas, dan penghindaran 
ketidakpastian, serta untuk produk 
yang lebih sarat dengan konten 
budaya. Selain itu, kami 
menemukan efek negatifnya 
keterlambatan waktu peluncuran 
produk melemahkan budaya yang 
ditandai dengan orientasi jangka 
panjang, dan bahwa efek positif 
dari pengeluaran iklan pada 
evaluasi konsumen lebih kuat 
budaya yang dicirikan oleh 
kepercayaan jarak kekuasaan 
tinggi 

5 Sharon 
Shavitt dan 
Aaron J. 
Barnes 
2019 

Culture and the 
Consumer Journey 

 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

temuan ini menunjukkan bahwa 
pola dan pendorong aktivitas pra-
pembelian konsumen, keputusan 
pembelian, dan komitmen pasca-
pembelian mungkin berbeda 
secara signifikan di berbagai 
budaya 

6 Eveliina 
Autio, 2020 

Does cculture affect 
the way green 
adveresting is 

perceived 
 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Terlepas dari budayanya, 
konsumen menunjukkan 
kesediaan yang lebih tinggi secara 
keseluruhan untuk 
membeli produk ramah lingkungan 
daripada produk non-hijau. 
Individualisme dan 
kesenangandikaitkan dengan 
persepsi yang sedikit lebih tinggi 
dari iklan ramah lingkungan, 
karena mereka menunjukkan 
keinginan yang lebih tinggi untuk 
membeli. Studi tersebut tidak 
menemukan budaya menjadi 
pendorong jurang hijau sebagai 
individu terlepas dari budayanya, 
menunjukkan perilaku serupa. 

7 Sudaryanto 
Sudaryanto, 
N. Ari 

Influence Of Brand 
Image, Price And 

Promotion On 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: 1) Citra merek 
berpengaruh terhadap keputusan 
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Subagio, 
Intan Nurul 
Awaliyah, 
Deasy 
Wulandari, 
Anifatul 
Hanim 

Consumer’s Buying 
Decision Of Fast 

Moving Consumer’s 
Goods With Culture 

As AModerating 
Variable In Basmallah 

Retail Store In 
Indonesia, 

International Journal 
Of Scientific & 

Technology Research 
Volume 8, Issue 03, 
March 2019, ISSN 

2277-8616 

pembelian; 2) Harga 
mempengaruhi keputusan 
pembelian; 3) Promosi 
mempengaruhi keputusan 
pembelian; 4) budaya memoderasi 
pengaruh citra merek terhadap 
keputusan pembelian; 5) budaya 
memoderasi pengaruh harga 
terhadap keputusan pembelian; 6) 
Budaya memoderasi pengaruh 
promosi terhadap keputusan 
pembelian Basmallah FMCG 

8 Jin-joolee, 
Chae Yeon 
Wang, Mi-
Hui Hyun, 
dan Sangho 
Han 
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C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan alur dalam kegiata penelitian ini, dan 

berguna sebagai pedoman dalam melangkah dan menentukan hasil atau 

keputusan, berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah, 

berikut ini kerangak berfikir sebagai dasar alur dalam kegiatan penelitian ini: 

 

 

 



 

 

   

 

   

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambat 2.2 Kerangka Berfikir 

Gambar 2.2 di atas memberikan informasi mengenai alur dari proses 

kegiatan penelitian ini, dimana dalam penelitian membutukan sebuah 

kerangka berfikirl yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembilan 

keputusan. Terlebih dalam penelitian, sebagai dasar dan rukun dalam 
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kegiatan penulisan karya tulis ilmiah. Secara normatif, kegiatan penelitian 

ini, melalui studi teoris dan studi empirik, yang mana elemen ini 

diregulasikan serta dielaborasi, guna memperoleh sudut pandang yang 

lebih kompetitif, dan objektif. 

Secara normatif, Study teoritis dan empirik merupakan hal 

fundamental sisi keilmuan, kemudian memiliki keterkaitan mengenai 

subjek dalam penelitian ini. Secara literatur studi teoritik dan studi empirik 

juga memiliki keterkaitan dengan subjek peneilitan ini. Pada dasarnya 

suatu penelitian harus taat pada aturan- aturan kaidah keilmuan, dengan 

menganalisa secara objektif hal-hal apa saja yang memiliki keterkaitan 

pada suatu penelitian. tentunya elaborasi menjadi salah satu upaya 

dalam membuktian bagaimana hasil peneltian yang relevan. Kemudian 

hasil dari elaborasi terjabarkan melalui rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian ini. Serta hal ini dapat menjadi penunjang dalam nuansa ilmu 

metode kuantitatif, dan menjadi pertimbangan pengajuan tesis.  

Kerangka berfikirl di atas pula memberikan informasi, bahwa secara 

teori dan kejaian empiris kegiatan stategi pemasaran dibenarkan untuk 

dilaksanakan, dan tentunya hal ini berdasar pada bagaimana pelaku 

usaha memberikan informasi kepada konsumen terkait produk dan 

aktivitas pemasaran oleh setiap perusahan dimungkinkan untuk 

memperoleh prespektif konsumen, dan keseuaian produk dengan 

kebiasaan konsumen atau dalam hal ini di sebut dengan kearifan local 

konsumen. Tentunya tercipanya keputusan pembelian didasari pula oleh 

bagaimana brand image perusahaan dalam pengalaman konsumen 

menggunakan suatu poduk.  



D. Hipotesis 

Berdasarkan hasil uruaian pemetaan kerangka konsep di atas, amak 

penulis merumuskan hipotesis sebagai Langkah jawaban sementra 

dalam kegiatan penelitian ini, sebagai beikut :  

1) Brand Image berpengaruh terhadap Kearifan lokal konsumen pada 

perusahaan PT. Megah Putra Sejahtera Suzuki Makassar? 

2) Promosi berpengaruh terhadap kearifan lokal konsumen pada 

perusahaan PT. Megah Putra Sejahtera Suzuki Makassar? 

3) Brand Image berpengaruh terhadap keputusan pemebelian konsumen 

pada perusahaan Megah Putra Sejahtera Suzuki Makassar? 

4) Promosi berpengaruh terhadap keputusan pemebelian konsumen 

pada perusahaan Megah Putra Sejahtera Suzuki Makassar? 

5) Brand Image berpengaruh terhadap keputusan pemebelian konsumen 

melalui Kearifan local konsumen pada perusahaan Megah Putra 

Sejahtera Suzuki Makassar? 

6) Promosi berpengaruh terhadap keputusan pemebelian konsumen 

melalui Kearifan local konsumen konsumen pada perusahaan PT. 

Megah Putra Sejahtera Suzuki Makassar? 

7) Kearifan lokal berpengaruh terhadap keputusan pemebelian 

konsumen pada perusahaan PT. Megah Putra Sehahtera Suzuki 

Makassar? 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, kumudian 

praktrek dalam penelitian ini berdasar pada explanatory research. Menurut 

(Umar,1999:36) penelitian eksplanatori (explanatory research) adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara 

satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel 

mempengaruhi variabel lainnya. Sedang Menurut Singarimbun dan Effendy 

(1995: 4) penelitian eksplanatori (explanatory research) merupakan penelitian 

penjelasan yang menyoroti hubungan kausal antara variable-variabel 

penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam 

penelitian sacara mendalam bertuuan untuk melihat hubungan variable brand 

image produk dan inovasi pengiklanan terhadap keputusan pemebelian yang 

di mediasi oleh kearifan local konsumen. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT. Megah Putra 

Sehahtera, pemilihan lokasi pada perusahaan ini didasarkan pada sebuah 

fenomena yakni, efek dari masa pandemic (covid-19), menyebabkan 

menurunya rasio penjualan pada perusahaan yang dimaksud, kemudian 

adapun duruasi aktu dari penelitian ini, yakni, bulan pertama dilakukan 

dengan penmgurusan izin dan penyebaran kuesioner, bulan kedua dilakukan 

dengan analisis data, dan bulan ketiga dilakukan dengan menganalisis 

interpretasi hasil penelitian. 

 



 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sudjana (2010: 6), Populasi adalah totalitas semua nilai 

yang mungkin, hasil yang menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif 

maupun kualitatif mengenai karakteritik tertentu dari semua anggota 

kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin mempelajari sifat-sifatnya. 

Atau konsep Menurut Sekaran dan Bougie (2009:262), populasi mengacu 

pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin 

diinvestigasi oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini yakni, seluruh 

konsuemen daei perusahaan PT. Megah Putra Sehahtera Makassar yang 

dimana jumlah populasi penelitian ini tidak diketahui. 

2. Sampel 

Menurut Malhotra (2007) sampel merupakan sebuah subgroup dari 

elemen populasi terpilih untuk berpartisipasi dalam sebuah studi. 

Sedangkan menurut Menurut Sugiyono (2008:116) “sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut”. Model pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah non-probability sampling, penggunaan metode tersebut 

didasarkan pada jumlah konsumen pada PT. Megah Putra Sehahtera 

Makassar, yang sangat pluktuatif, atau besaran jumlah jumlah konsumen 

yang tidak menentu. Teknik pengambilan sampel non-probability 

sampling yang dipilih adalah Teknik accidental/incidental yaitu 

menggunakan individu-individu yang telah memenuhi karakteristik 



penelitian dan kebetulan dijumpai oleh peneliti. Alasannya, meningkatkan 

kepraktisan (mudah dilakukan) dan efisiensi penelitian (menghemat 

waktu, biaya, dan tenaga penelitian).  

Perhitungan jumlah sampel dengan kategori accidental/incidental 

menggunakan rumus Malhotra. Menurut Malhotra, (2007) apabila 

populasi besaran tiak diketahui jumlahnya, maka pengambilan sampel 

mengacu pada 5 sampai 10 kali estimate parameter peneltian. 

D. Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah sehingga didefinisikan 

secara operasional agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini dan menjadi 

media Batasan ruang lingkup permasalahn dan konsep pengukuran yang 

dilakukan salam penelitian guna mengukur variable variable yang masih 

dalam bentuuk suatu konsep. Sebagai berikut: 

1. Promosi (pengiklanan) 

Dalam penelitian ini didefinisikan sebagai aktivitas perusahaan dalam 

memberikan edukasi informasi terkait produk kepada konsumen, serta 

memiliki keterkaitan dengan gaya dan kebiaasaan konsumen dalam 

memahami isi atau konten promosi. Beberapa hal; yang perlu diperhatikan 

dalam memberikan edukasi informasi kepada konsumen. Metode 

pengukuran pengiklanan 3 butir dengan mengadopsi dari penelitian Galih 

Ariprayugo, Drs. Suryono Budi Santoso, M.M.,(2016) yakni:  

a. Alokasi promosi sesuai dengan gaya/ kebisaan konsumen 

b. Konten promosi mudah dipahami 

c. Nilai sebuah informasi mudah dipercaya konsumen 



2. Brand Image, dalam penelitian ini didefinisikan sebagai persepsi 

konsumen terkait produk yang diperoleh dari pengalaman dan kebiasan 

konsumen dalam mengomsumsi produk tertentu. Adapun pengukuran 

brand image diadopsi oleh peneltian yang dikembangkan oleh Ha, Lousia, 

(1997), sebagai berikut: 

1) Produk sesuai dengan apa yang dibenak konsumen 

2) Nilai Merek tertanam dibenak konsumen 

3) Sesuai dengan kemampuan beli konsumen 

4) Reputasi produk 

3. Keputusan pembelian 

Keputusan pembelian dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

pemikiran dimana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan 

memutuskan pilihan pada suatu poduk tertentu Literrasi lain dalam 

penentuan tolak ukur keputusan pembelian dikemukakan oleh Fan, jessie 

X dan Jing J Xiao, 1998, yang menyatakan bahwa keputusan pembelian 

diukur dengan 5 tingkatan sebagai berikut : 

a) Sadar merek 

b) Sadar waktu 

c) Sadar kualitas 

d) Sadar harga 

e) Penggunaan informasi 

4. Budaya/ kearifan lokal 

Budaya dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sesuatu yang 

memiliki nilai yahg erat dengan keghidupan sehari hari konsumen, dan 



men*jadi dasar dalam menentukan kepitusan. Dalam penelitian ini budaya 

ukur dengan 7 butir, dengan berdasar pada toeri yang di kemukakan oleh 

Ujang sumarwan, 2014 sebagi berikut: 

1) Nilai 

2) Norma 

3) Larangan 

4) Kebiasaan 

5) Motis 

6) Konveksi 

7) Symbol 

E. Jenis data  

1. Data primer 

Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa ada 

perantara. Data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung 

di lapangan. Data atau informasi juga diperoleh melalui pertanyaan tertulis 

dengan menggunakan kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara 

(Moleong, 2010: 175). Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan 

konsumen dari perusahaan PT. Megah Putra Sehahtera. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada 

(Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer 

yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian 

terdahulu, buku, dan lain sebagainya. 

 



F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Moleong (2005: 58) teknik pengumpulan data adalah cara atau 

strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data 

dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan 

memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Untuk 

memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan ini maka 

penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

1. Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2015) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sehingga hal ini bertujuan 

untuk melihat dan memaknai bagaimana interpretasi responden terkait 

variable penelitian. Pengukuran variable dalam penelitian ini meggunakan 

skala Likert 5 indikator, sebagai berikut  

Tabel 3.1 Skala Likert 

No Item Jawaban Simbol Skor 

1 Sangat Tidak Setuju STS 1 

2 Tidak Setuju TS 2 

3 Kurang Setuju KS 3 

4 Setuju S 4 

5 Sangat Setuju SS 5 

 

G.  Uji Instrument Penelitian 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya 

butirbutir dalam suatu daftar pertanyaan pada instrumen kuesioner untuk 



menjelaskan suatu variabel. Menurut Malhotra (2007:288), validitas 

merupakan instrumen dalam kuesioner yang dapat digunakan untuk 

mengukur perbedaan karakteristik objek, bukan kesalahan sistematik. 

Sehingga indikator-indikator tersebut dapat mencerminkan karakteristik 

dari variabel yang digunakan dalam penelitian.  

Uji validitas bertujuan untuk mengkonfirmasi korelasi yang signifikan 

antara korelasi antar variabel. Untuk melihat korelasi dalam validitas 

maka digunakan dilakukan pengukuran dengan menggunakan factor 

analysis. Menurut Singgih Santoso (2012:57), “analisis faktor adalah 

suatu analisis data untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan dalam 

menjelaskan suatu masalah.”. Analisis faktor juga digunakan untuk 

menemukan sebuah korelasi antara variabel-variabel independen satu 

dengan yang lainnya, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa 

kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. 

2) Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur tingkat kehandalan suatu 

kuesioner yang menggambarkan indikator dari variabel. Sekaran dan 

Bougie (2009:161) berpendapat bahwa reliabilitas merupakan ukuran 

yang mengindikasikan sejauh mana itu tanpa ada bias (bebas dari 

kesalahan) dan karenanya menjamin pengukuran yang konsisten 

sepanjang waktu dan dalam berbagai item pada instrumen.  

Sebuah instrumen kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila 

instrumen tersebut memiliki hasil yang relatif sama, konsisten atau 

stabilmeskipun pengukuran tersebut diulang kembali. Pengujian 

instrumen biasanya dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach 



Alpha karena instrumen penelitian berbentuk kuesioner dengan nilai 

batassebesar 0.6. Nilai reliabilitas kurang dari 0.6 dapat dikatakan kurang 

baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan 0.8 dapat dikatakan baik.. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Beberapa uji asumsi klasik yang digunakan antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a) Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya 

hubungan linear diantara variabel X (independen). Untuk mengetahui ada 

atau tidaknya multikolinier dapat dideteksi dengan: 

1. Koefisien determinasi (R2). Jika R2 sangat tinggi (misalnya antara 0,7 

-1) dan tidak satupun koefisien regresi yang signifikan maka secara 

statistik ini berarti terjadi gejala multikolinier (Gujarati, 1995) 

2. Melihat nilai Variance Inflating Factor (VIF),bila nilai VIF disekitar 

angka 1 maka tidak terjadi gejala multikolinier atau dengan melihat 

nilai koefisien korelasi antara variabel independen, bila nilai koefisien 

korelasi > (0,05) maka terjadi multikolinier dan sebaliknya (Gujarati, 

1995) 

Salah satu cara untuk menanggulangi gejala multikolinier dapat 

dilakukan dengan jalan mengeluarkan salah satu variabel X yang 

mengakibatkan terjadinya multikolinier untuk kemudian di uji kembali 

(Gujarati, 1995). Dalam penelitian ini untuk mengetahui terjadi atau 

tidaknya gejala multikolinier tersebut digunakan cara dengan melihat VIF. 



Bilai nilai VIF dari masing-masing variabel berada di sekitar angka 1 

maka tidak terdapat gejala multikolinieritas. 

b) Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas merupakan suatu asumsi dimana masing-

masing kesalahan pengganggu memiliki varian yang berlainan. Teknik 

pengujian yang dilakukan adalah dengan menggunakan rumus 

korelasi Rank Spearman. Satu variabel bebas dikatakan tidak 

menyebabkan terjadinya heterokedastisitas bila korelasi varabel 

tersebut (Xi) dengan nilai absolut residual adalah tidak nyata (Gujarati, 

1995). Ketentuan untuk melihat gejala ini adalah, bila nilai Sig t (p) > 

(0,05) maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

c) Uji Normalitas  

Sebelum dilaksanakan analisa jalur ini, diperlukan asumsi regresi 

pengujian Distribusi Normal (Uji Normalitas). Pengujian distribusi 

normal ini digunakan normal probability plot. Sebaran normal 

merupakan sebuah pendekatan fungsi dari suatu kumpulan yang 

memiliki ciri khas, seperti pengamatan yang paling banyak dijumpai 

memiliki nilai disekitar nilai tengah (mean), pengamatan yang sangat 

jauh (kearah kanan dan kiri mean) berjumlah sedikit sekali, memiliki 

pola yang simetris. Untuk menentukan apakah sebaran data normal 

atau tidak, dapat dilihat dari nilai probabilitas dibandingkan dengan α. 

Jika nilai probabilitas < α berarti data tersebar normal (Santoso, 2000) 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 



menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi (Sugiyono, 2002). 

3. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial, (disebut juga statistik probabilitas) adalah 

teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok 

digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik 

pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random 

(Sugiyono, 2002). Teknik analisis statistik inferensial yang digunakan 

adalah: 

a) Analisis Jalur  

Analisis jalur pada prinsipnya didasarkan pada pemahaman 

atas teori ataupun temuan yang sesuai untuk menentukan arah 

pengaruh tersebut. Dengan demikian analisa jalur ini digunakan 

untuk menguji atau mencek model hubungan yang telah 

ditentukan bukan untuk menemukan penyebabnya. Dengan kata 

lain analisi jalur dapat dilakukan estimasi besarnya hubungan 

kausal antara sejumlah variabel dan hirarki kedudukan masing-

masing variabel dalam rangkaian jalur-jalur kausal, baik secara 

langsung maupun tidak langsung (Husseinn, 2001). Pengaruh 

langsung artinya arah hubungan antara dua variabel langsung 

tanpa melewati variabel lain, sementara pengaruh tidak langsung 

harus melewati variabel lain. Untuk melihat besarnya pengaruh 



langsung antar variabel dengan menggunakan koefisien beta atau 

koefisien regresi yang terstandarisasi (Solimun, 2002) 

Menurut Solimun (2002) bahwa terdapat beberapa asumsi yang 

mendasari analisis jalur yaitu: 

1. Didalam model analisis path, hubungan antar variabel adalah 

linear dan kausal dan aditif. 

2. Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya 

sistem aliran kausal ke satu arah. 

3. Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval 

4. Observed variabel diukur tanpa kesalahan (instrumen 

pengukuran valid dan reliabel) 

5. Model yang dianalisis dispesifikasikan dengan benar 

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. 

Adapun tahap-tahap analisis jalur tersebut adalah: 

1. Merancang model berdasarkan konsep dan teori 

2. Pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi analisis jalur 

yang meliputi: hubungan antar variabel adalah linier, model 

rekursif yaitu merupakan sistem aliran kausal satu arah, 

variabel endogen minimal berskala interval, observe variable 

diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan 

reliabel), model dispesifikasikan dengan benar sesuai dengan 

teori. 

3. Perhitungan dengan koefisien jalur dengan menggunakan 

software AMOS 16. Hal ini dilakukan karena program AMOS 

mampu menghitung pengaruh langsung maupun tidak lsg 



4. Pemeriksaan validitas model dengan menghitung koefisien 

determinasi total dengan menggunakan rumus: 

22
2

2
1

2 ....1 epeem PPPR   

Dimana:  Pei = 
21 r  

  
2
mR = Koefisien determinasi 

Besarnya koefisien determinasi total menunjukkan informasi yang 

terkandung dalam data yang dapat dijelaskan oleh model, sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain dan error. Namun penelitian ini 

menggunakan AMOS maka koefisien determinasi langsung terlihat 

dalam model dengan melihat nilai GFI. 

5. Interpretasi hasil analisis (Solimun, 2001) 

4. Uji Hipotesis 

Dengan menentukan dan mengukur pola hubungan antara 

variabel dan tingkat signifikansi koefisien korelasi tersebut, selanjutnya 

dari hasil perhitungan analisis tersebut dilakukan analisa nilai sebagai 

berikut: 

1. Uji F: Untuk menguji f hitung dengan f tabel dengan cara 

membandingkan f hitung dengan f tabel pada tingkat kepercayaan α 

= 0,05. Bila ternyata f hitung > f tabel maka hipotesis diterima 

2. Uji t: Untuk menguji tingkat keyakinan atau koefisien regresi secara 

parsial dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel pada 

tingkat kepercayaan sebesar α = 0,05. Bila t hitung > t tabel maka 

hipotesis diterima. 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian analisis hasil pengukuran 

penelitian. Penjelasan yang dilakukan meliputi gambaran umum objek 

penelitian, penjelasan terhadap karakteristik responden, selanjutnya 

dilakukan analisis path yang telah dimodelkan dan pengujian terhadap 

hipotesis. 

1. Sejarah Singkat Mobil Suzuki Makakssar 

Suzuki Motor Corporation adalah perusahaan Jepang yang 

memproduksi kendaraan seperti mobil dan sepeda motor.Mereka 

memiliki tempat produksi yang terletak di lebih dari 22 negara termasuk 

Negara Indonesia.Suzuki sendiri berdiri pada tahun 1909 di Hamamatsu 

Jepang dan berhasil meluncurkan produk pertamanya yaitu mesin tenun. 

Di tahun 1952, Suzuki kemudian memperluas jaringan dibidang otomotif 

dan mulai memproduksi sepeda motor Powerfree 36 Cc dantahun 1955 

memproduksi mobil Suzuli.hgt. Selama 1950-an, Suzuki mulai 

merekayasa berbagai model pada produk sepeda motor dan mobil. 

Keberhasilan ini membuat Suzuki Motor Corporation menjadi produsen 

pertama mobil ringan di Jepang. Tahun 1980-an, Suzuki memasuki pasar 

Amerika dengan menampilkan model Sport Utility Vehicles (SUV) dan 

mendapatrespon yang baik dari Captivated American Konsumen. Hariini, 

Suzuki adalah perusahaan multinasional yang terus mempeloporitekno 

Plogiotomotif. Kendaraan Line-Up mereka saat ini terdiri dari: Grand 

Vitara, Baleno, SX4, Forenzadan Reno. Berbagai model konseptual 



adalah untuk melayani berbagai kebutuhan dan keinginan pemilik mobil di 

Amerika 

2. Sejarah Singkat Perusahaan 

Perusahaan Megah Putra Sejahtera merupakan suatu perusahaan 

yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau yang disingkat 

PT. Perusahaan ini berkantor pusat di jalan Gunung Latimojong No. 96 

yang bergerak di bidang otomotif, yaitu main dealer atas kendaraan roda 

empat bermerek Suzuki untuk wilayah Selawesi dan Tengggara. Pada 

awalnya berdirinya di tahun 1971, perusahaan ini bernama UD Megah 

Motor dengan kegiatan usaha saat itu hanya melayani jasa perbaikan 

kendaraan atau perbengkelan. Pada perkembangan atas inisiatif pemilik 

perusahaan ini berkembang menjadi usaha jual beli motor bekas. Dari 

pengalaman menangani usaha jual beli mobil dan jasa perbengkelean 

inilah maka pada tahun 1976 UD Megah Motor resmi diangkat oleh PT. 

Indomobil Niaga Internasional atas agen tunggal pemegang merek 

Suzuki di Indonesia sebagai main dealer kendaraan roda empat merek 

Suzuki untuk wilayah Sulawesi dan Tenggara.  

Lebih lanjut tentang pengalaman pasang surut kegiatan usaha yang 

dilalui UD Megah Motor pada tahun 1988, UD Megah Motor berubah 

bentuk badan hukum menjadi CV. Megah Motor dan akhirnya pada 

tahun 1990 dengan akte notaris Siske Lomowa, SH, resmilah CV. 

Megah Motor menjadi PT. Megah Putra Sejahtera dan hingga kini seiring 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka PT. Megah 

Putra Sejahtera semakin mengembangkan tingkat penjualan mobil 

dengan melakukan berbagai jenis atau tipe mobil Suzuki dengan 



maksud memenuhi kehidupan pasarbaikitupadapasar mini bus dan pada 

pasar perkembangan pula PT. Megah Putra Sejahtera memiliki 

perwakilan di Jakarta dan membawahi beberapa dealer yang tersebar di 

wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara yaitu Makassar, Maros, Gowa, 

Pare-Pare, Sengkang, Palopo, Bone,Mamuju, Bulukumba, dan Kendari. 

3. Visi Dan Misi Perusahaan 

a. Visi 

Menjadi salah satu pelaku bisnis dalam bidang kendaraan roda 

empat yang profesioanal, berkualitas dan menjadi salah satu calon 

pemimpin pasar 

b. Misi 

Meningkatkan kualitas para pemasar dengan berbasiskan 

meningkatkan mutu pelayanan hingga dapat tercipta pelayanan 

yang prima. Meningkatkan dan Memberikan kepuasaan pelanggan 

dan mengasilkan keuntungan yang optimal bagi pemilik perusahaan 

4. Stuktur Organisasi Perusahaan 

Secara umum dapat dikemukakan bahwa struktur organisasi adalah 

suatu sistem hirarki dari satuan administrasi dan operasional dari 

perusahaan. Dalam hal ini struktur organisasi suatu perusahaan dapat 

memberikan suatu gambaran yang singkat mengenai seluruh kegiatan 

perusahaan baik mengenai tugas masingmasing karyawannya, 

wewenang dan tangggung jawab dari personilnya. Sehingga struktur 

organisasi yang baik akan mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan dan 

juga akan mendukung tercapainya perusahaan yang baik serta 



meningkatkan komunikasi pada bidang usaha ataupun perusahaan 

tersebut.  

Dengan tersusunnya struktur organisasi secara baik serta jelasnya 

pembagian tugas dan tanggung jawab maka dapat dihindari 

pelaksanaan tugas yang tumpang tindih. Agar tidak terjadi 

kesalahpahaman antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. 

Hingga bias menciptakan suasana kerja yang nyaman. Maupun 

ketidakjelasan wewenang maupun tanggung jawab dari para pelaksana 

organisasi dan para pemimpin-pemimpin disegala bidang baik itu bagian 

service, spare part dan bagian penjualan. Sehingga mencapai tugas 

perusahaan dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan lebih terarah 

dan terkendali dengan baik. Oleh karena itu, PT. Megah Putra Sejahtera 

menyusun suatu struktur organisasi dengan tujuan untuk memperjelas 

tugas dan tangggung jawab para karyawannya dan pimpinananya. 

Berikut ini gambar struktur organisasi perusahaan:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 
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B. Hasil Penelitian 

1) Karakteristik responden 

Penelitian ini menjelaskan karakteristik responden yang telah 

melakukan pembelian terhadap produk mobil zusuki di kota makassar, 

yang didapat melalui kuesioner. Karakteristik yang dimaksud merupakan 

identitas responden yang terdiri dari; 1) jenis kelamin, 2) tingkat 

pendidikan dan 3) usia. Secara singkat karakteristik terponden dapat 

dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis 
Kelamin,Tingkat Pendidikan Dan Masa Kerja 

 

No Karakteristik resonden Frekuensi 
Persentasi 

(%) 

1 Jenis Kelamin 

Laki Laki 70 66% 

Perempuan 25 34% 

2 Usia 

20 - 30 tahun 19 19,5% 

31 - 40 tahun 49 50,5% 

> 40 tahun 27 30.5% 

3 Pendidikan terakhir 

SMA / sederajat 19 `19,5% 

Diploma -  

S1 43 44,5% 

S2 18 21,5% 

S3 9 9,5% 

Sumber: Data Primer (diolah) 2021 

Berdasarkan pada tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa jenis 

kelamin responden dibagi menjadi dua kelompok yaitu laki-laki dan 

perempuan. Hasil kuesioner yang disebarkan diperoleh data pada 

tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

dalam penelitian ini memiliki jenis kelamin laki-laki 70 responden 



(66%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 

responden (34%). Secara seksama, dari tabel 4.1 dapat di analisa di 

mana karakteristik responden di tingkat pendidikan sarjana (S1) 

mendominasi di mana tingkat pendidikan ini berada pada angka 43 

responden (44.5%), sedang dari tingkat pendidikan yang lain yakni 

SMA responden jumlah responden sebesar 19 (19,5%), sedang dari 

tingkat pendidikan yang lain yakni S2 responden jumlah responden 

sebesar 18 (21,5%)dan indikaot yang paling rendah pada tingkat 

Pendidikan adalah  S3, dengan perolehan angka hanya sebesar 9 

responden saja (9,5%). 

Kemudian dilihat dari umur dibagi menjadi 3 kelompok yakni mulai 

dari 20-30 tahun, 31-40 tahun dan >40 tahun. Sehingga ditemukan 

hasil yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian ini adalah 31-40 tahun yaitu sebanyak 49 responden 

(50,5%), selanjutnya >40 tahun yaitu sebanyak 27 responden (30,5%), 

sdan terakhir responden yang berada pada kisaran umur 20-30 tahun 

sebanyak 19 responden (21,5%), dari hasil di atas maka dapat 

diasumsikan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin lakil-aki dan 

berada pada kisaran umur 31-40 tahun. 

2) Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptip dengan menginterprestasikan nilai rata-

rata dari masing-masing indikator pada variabel penelitian ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai indikator apa 

saja yang membangun konsep model penelitian secara keseluruhan. 



Dasar interpretasi nilai rata-rata yang digunakan dalam penelitian 

ini, mengacu pada interpretasi skor yang digunakan oleh Schafer, Jr, 

(2004) sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Dasar Interpretasi Skor Item Dalam Variabel Penelitian 

No. Nilai Skor Interpretasi 

1 1,00 - 1,79 Jelek/tidak penting 

2 1,80 - 2,59 Kurang 

3 2,60 – 3,39 Cukup 

4 3,40 – 4,19 Bagus/penting 

5 4,20 – 5,00 Sangat bagus/Sangat penting 

Sumber: Modifikasi dari Schafer, Jr (2004) 

Uraian dari analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Promosi (X1) 

Variabel promosi diukur dengan tiga indikator yakni Akses informasi 

mudah, informasi muidah pahami, dan akuntabilitas infoemasi jelas. ke 

tiga indikator tersebut semuanya di kembangkan menjadi dua item 

pernyataan sebagai berikut: 

 Persepsi Responden Tentang Promosi Dapat Dilihat Pada Tabel 4.3 

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

X1.1.1 0 0,0 0 0,0 11 11,6 47 49,5 37 38,9 4,27 

X1.1.2 1 1,1 1 1,1 15 15,8 53 55,8 25 26,3 4,05 

Akses Infromasi Mudah (X1.1) 4,16 

X1.2.1 1 1,1 2 2,1 31 32,6 41 43,2 20 21,1 3,81 

X1.2.2 1 1,1 1 1,1 16 16,8 39 41,1 38 40,0 4,18 

 Informasi Mudah Dipahami (X1.2) 3,99 

X1.3.1 2 2,1 0 0,0 12 12,6 36 37,9 45 47,4 4,28 

X1.3.2 0 0,0 3 3,2 19 20,0 53 55,8 20 21,1 3,95 

 Kredibilitas Media Informasi (X1.3) 4,12 

Mean Variabel Promosi 4,09 

Sumber: Lampiran 3. 



Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel promosi 

dapat dia  rtikan bahwa responden memberi nilai bagus/penting, hal ini 

terlihat dari nilai rata-rata sebesar 4,09. Hal ini berarti bahwa para 

responden menganggap bahwa promosi penujualan yang dilakukan oleh 

perusahaan sudah baik. Indikator yang memiliki rerata tertinggi dari 

variabel promosi adalah adalah indikator akses informasi mudah (X1.1) 

dengan nilai rerata 4,16.  Hal ini memberi gambaran bahwa penerapan 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan dapat di dapat dengan mudah 

diakses oleh masyarakat, selanjutnya indikator informasi mudah dipahami 

(X1.2) dengan nilai rerata sebasar 3,99, nilai ini rendah bilang 

dibandingkan dengan indicator pertama, serta hal ini memberi gambaran 

bahwa isi konten promosi yang dilakukan oleh perusahaan sulit dan sukar 

dicerna oleh masyarkat, selanjutnya indicator terkahir yakni akuntibilitas 

informasi (X1.3), dengan nilai rerata sebesar 4,09 nilai ini cukup lebih 

besar bila dibandingkan dengan indicator kedua, hal ini juag memberi 

gam,baran bahwa olokasi promosi yang diterapkan perusahaan 

mendapat nilai kepercayaan kepada masyarkat sehingga berdampak baik 

pada nilai perusahaan di benak masyarakat. 

b) Brand image (X2) 

Variabel brand image diukur dengan empat indikator yakni produk 

sesuai harapan konsumen, kualitas merek, sesuai dengan daya beli 

konsumen, dan reputuasi produk, ke empat indikator tersebut semuanya 

di kembangkan menjadi dua item pernyataan. 

Persepsi responden tentang brand image dapat dilihat pada Tabel 

4.4. berikut: 



Tabel 4.4. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Brand Image 

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

X2.1.1 1 1,1 1 1,1 11 11,6 53 55,8 29 30,5 4,14 

X2.1.2 1 1,1 2 2,1 11 11,6 56 58,9 25 26,3 4,07 

 Prduk Sesuai Harapan (X2.1) 4,11 

X2.2.1 0 0,0 0 0,0 22 23,2 47 49,5 26 27,4 4,04 

X2.2.2 1 1,1 1 1,1 12 12,6 51 53,7 30 31,6 4,14 

Kualitas Merek (X2.2) 4,09 

X2.3.1 1 1,1 1 1,1 18 18,9 45 47,4 30 31,6 4,07 

X2.3.2 0 0,0 0 0,0 15 15,8 51 53,7 29 30,5 4,15 

Daya Beli Konsumen (X2.3) 4,11 

X2.4.1 0 0,0 0 0,0 18 18,9 54 56,8 23 24,2 4,05 

X2.4.2 0 0,0 1 1,1 17 17,9 41 43,2 36 37,9 4,18 

 Reputasi Produk (X2.4) 4,12 

Mean Variabel Brand Image 4,11 

Sumber: Lampiran 3. 

Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel brand 

image dapat diartikan bahwa responden memberi nilai sbagus/ penting, 

hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 4,11. Hal ini berarti brand image 

yang ternaman dibenak masyarakat terkait produk perusahaan benilai 

positif. Indikator variabel brand image memiliki rerata yang hamper sama 

dimana yang tertinggi dari variabel variavel brand image adalah indicator 

reputuasi produk (X2.4), dengan nilai rerata sebesar 4,12, hal ini memberi 

gamabaran bahwa reputasi produk perusahaan memiliki persepsi positif 

dibenak masyarakat, selanjutnya semua indikator memiliki rerata yang 

sama yakni 4,11, hal ini memberi gambaran bahwa kualitas merak serta 

produk perusahaan telah sesuai dengan harapan masyarkat. 

 

 

 



c) Kearifan lokal (Y1) 

Variabel kearifan lokal diukur dengan tujuh indikator yakni Nilai, 

Norma, Larangan, Kebiasaan, Mitos, Konveksi dan Symbol, ketujugh 

indikatir tersebuit dikembangkan dalam bentuk item koesioner.  

Persepsi responden tentang kearifan lokal dapat dilihat pada Tabel 

4.5. berikut: 

Tabel 4.5. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Kearifan lokal 

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

Y1.1 1 1,1 1 1,1 11 11,6 55 57,9 27 28,4 4,12 

Y1.2 1 1,1 2 2,1 15 15,8 52 54,7 25 26,3 4,03 

Y1.3 1 1,1 2 2,1 19 20,0 50 52,6 23 24,2 3,97 

Y1.4 0 0,0 0 0,0 17 17,9 62 65,3 16 16,8 3,99 

Y1.5 0 0,0 2 2,1 12 12,6 57 60,0 24 25,3 4,08 

Y1.6 0 0,0 1 1,1 11 11,6 58 61,1 25 26,3 4,13 

Y1.7 0 0,0 2 2,1 14 14,7 55 57,9 24 25,3 4,06 

Mean Variabel Kearifan Lokal 4,05 

Sumber: Lampiran 3. 

Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel 

kearifan lokal dapat diartikan bahwa responden memberi nilai bagus/ 

penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 4,05 Hal ini berarti 

kehadiran produk memiliki kesusuaian dengan tingkat kebutuhan 

konsumen yang berdasar pada nilai kearifan local komnsumen. Indikator 

yang memiliki rerata tertinggi dari variabel variavel kearifan lokal adalah 

konveksi (Y1.6), dengan nilai rerata sebesar 4,13, yang memebri gambaran 

bahwa inovasi produk perusahaan sejajar dengan rutinitas konsumen, dan 

perilaku konsumen. Selanjutnya indikator yang miliki nilai rerata yang 

peling rendah adalah larangan (Y1.3) dengan nilai rerata sebesar 3,97, 

namun nilai ini masih cukup baik dan bagus, hal ini memberi gamabaran 



bahwa konsumen memberikan posisi penting mengenai prinsip mitos 

produk, serta kepercayaan dalam budaya konsumen tentunya mengenai 

spesifikasi produk dan kebermanfataan produk. 

d) Keputusan pembelian (Y2) 

Variabel keputusan pembelian diukur dengan lima indikator yakni 

Sadar merek, Sadar waktu, Sadar kualitas, Sadar harga, dan Penggunaan 

informasi ke lima indikator tersebut semuanya di kembangkan menjadi dua 

item pernyataan. 

Persepsi responden tentang keputusan pembelian dapat dilihat 

pada Tabel 4.6. berikut: 

Tabel 4.6. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel 
Keputusan Pembelian 

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

Y2.1.1 0 0,0 0 0,0 2 2,1 57 60,0 36 37,9 4,36 

Y2.1.2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 50 52,6 45 47,4 4,47 

Sadar Merek Y2.1 4,42 

Y2.2.1 0 0,0 0 0,0 3 3,2 56 58,9 36 37,9 4,35 

Y2.2.2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 53 55,8 42 44,2 4,44 

Sadar Waktu (Y2.2) 4,39 

Y2.3.1 0 0,0 0 0,0 12 12,6 43 45,3 40 42,1 4,29 

Y2.3.2 0 0,0 0 0,0 3 3,2 58 61,1 34 35,8 4,33 

Sadar Kualitas (Y2.3) 4,31 

Y1.4.1 0 0,0 0 0,0 2 2,1 61 64,2 32 33,7 4,32 

Y1.4.2 0 0,0 0 0,0 2 2,1 57 60,0 36 37,9 4,36 

Sadar harga (Y2.4) 4,34 

Y1.5.1 0 0,0 0 0,0 4 4,2 71 74,7 20 21,1 4,17 

Y1.5.2 0 0,0 0 0,0 5 5,3 55 57,9 35 36,8 4,32 

Penggunaan Informasi (Y2.5)  4,24 

Mean Variabel Keputusan pembelian 4,34 

Sumber: Lampiran 3. 

 



Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel 

keputusan pembelian dapat diartikan bahwa responden memberi nilai 

sangat bagus/sangat penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata 4,34. Hal 

ini berarti meningkatkan keputusan pemebelian konsumen sejalan 

dengan kualitas merek dan kebermanfataan produk. Indikator yang 

memiliki rerata tertinggi dari variabel keputusan pembelian adalah sadar 

merek (Y2.1), dengan nilai rerata sebesar 4,42, yang memberi gambaran 

bahwa keputuisdan pembelian konsumen tercipta oleh adanya reputasi 

merek yang positif di benak konsumen, selanjutnya indicator yang 

memiliki nilkai rerata yang cukup rendah yakni indicator sadar kualitas 

dengan nilai rerata sebesar 4,31, besarn nilai tersbuat memberi 

gambaran bahwa keputusan konsumen melakukan pembelian  

berhubungan dengan evaluasi konsumen terkait kualiktas produk 

perusahaan. 

e) Analisis Hasil Penelitian 

Analisis hasil penelitian dengan menggunakan path analisis dengan 

program AMOS 18.0 (Analysis of Moment Structure, Arbukle, 1997). 

Kekuatan prediksi variabel observasi baik pada tingkat kepribadianal 

maupun pada tingkat konstruk dilihat melalui critical ratio (CR). Apabila 

critical ratio  tersebut signifikan maka variabel tersebut akan dikatakan 

berpengaruh terhadap variabel terikatnya.  

f) Evaluasi Kriteria Goodness-of-Fit 

Evaluasi terhadap ketepatan model pada dasarnya telah dilakukan 

pada waktu model diestimasi oleh AMOS. Secara lengkap evaluasi 

terhadap model ini dapat dilakukan sebagai berikut: 



 

 

1) Evaluasi atas Dipenuhinya Asumsi Normalitas dalam Data    

Normalitas univariat dan multivariat terhadap data yang digunakan 

dalam analisis ini, diuji dengan menggunakan AMOS 18. Hasil analisis 

terlampir dalam Lampiran 4 tentang Asessment of normality.  Ukuran 

kritis untuk menguji normalitas adalah c.r. yang di dalam 

perhitungannya dipengaruhi oleh ukuran sampel dan skewnessnya. 

Dengan merujuk nilai pada kolom c.r pada Lampiran 4, maka jika pada 

kolom c.r terdapat skor yang lebih besar dari 2.58 atau  lebih kecil dari 

-2.58 (normalitas distribusi pada alpha 1 persen) terdapat bukti bahwa 

distribusi data tersebut tidak normal. Sebaliknya bila nilai c.r di bawah 

2.58 atau lebih besar dari – 2.58 maka data terdistribusi normal. 

Dengan menggunakan kriteria di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel yang berdistribusi normal.  

2) Evaluasi atas Multicollinearity dan Singularitas 

Dengan menggunakan software Amos 18, evaluasi atas 

Multicollinearity dan Singularitas dapat dideteksi dengan melihat nilai 

determinan dari matriks kovarians sampel. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa nilai determinan dari matriks kovarians sampel adalah 0,000 < 

0.001. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan tidak terdapat 

multikolinearitas atau singularitas, karena itu data ini layak untuk 

digunakan. 

 

 



g) Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan model empirik yang diajukan dalam penelitian 

ini dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 

menlalui pengujian koefisien jalur pada model persamaan 

struktural. Dimana hasil analisis secara lengkap dapat dilihat 

pada Gambar 4.1 berikut: 

 
 

Gambar 4.2 Pengukuran  Model  Promosi, Brand Image, Kearifan 
Lokal Dan Keputusan Pembelian. 

 

Hasil pengujian pada Tabel 4.7 merupakan pengujian hipotesis 

dengan melihat nilai p value, jika nilai p value  lebih kecil dari 0.05 maka 

hubungan antara variabel signifikan. Hasil pengujian disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.7. Pengujian Hipotesis 

HIP 
Variabel 

Independen 
Variabel Dependen 

Direct Effect 
Keterangan 

Standardize CR p-value 

H1 Promosi Kearifan Lokal 0,231 1,976 0,048 Diterima 

H2 Brand Image Kearifan Lokal 0,352 3,016 0,003 Diterima 

H3 Promosi Keputusan pembelian 0,101 1,027 0,304 Di tolak 

H4 Brand Image Keputusan pembelian 0,266 2,650 0,008 Diterima 

H5 Kearifan Lokal Keputusan pembelian 0,477 5,626 <0.001 Diterima 

Indirect Effect 



HIP 
Variabel 

Independen 
Variabel Dependen 

Variabel 
Intervening 

Standa
rdize 

p-value Keterangan 

H6 Promosi Keputusan pembelian Kearifan Lokal 0,110 0,045 Diterima 

H7 Brand Image Keputusan pembelian Kearifan Lokal 0,168 0,008 Diterima 

Sumber: lampiran: 4 

Berdasarkan dari keseluruhan model tujuh jalur yang dihipotesiskan, 

ada enam jalur yang signifikan dan satu jalur tidak signifikan. Adapun 

interpretasi dari Tabel  5.21 dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Promosi  berpengaruh positif signifikan terhadap kearifan lokal dengan 

P = 0.048 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 0,231, koefisien ini 

menunjukkan bahwa semakin sering promosi yang terkait dengan 

kegiatan masyarakat maka  akan semakin meningkatkan kesan 

konsumen  budaya/kearifan lokal. 

b. Brand image berpengaruh positif signifikan terhadap kearifan lokal 

dengan  P = 0.003 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 0.352, 

koefisien ini menunjukkan bahwa brand image yang tertanam pada 

konsumen memiliki relevasni dengan kebiasaan dan gaya hidup 

konsumen. 

c. Promosi  berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan 

pembelian dengan P = 0.304 > 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 

0,101, koefisien ini menunjukkan bahwa promosi yang yang dilakukan 

tidak mendorong keputusan pembelian akan semakin baik. 

d. Brand image mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian dengan  P = 0.008 < 0.05  dengan nilai koefisien 

sebesar 0.266, koefisien ini menunjukkan bahwa brand image baik 



yang melekat dibenak masyarakat akan meningkatkan keputusan 

pembelian.  

e. Kearifan lokal berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian dengan  P = 0.000 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 

0.477, koefisien ini menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal yang ada 

pada masyarakat memiliki relevansi jelas dengan produk dan 

kebermanfataan produk, sehinga hal ini  akan mendorong keptutusan 

pembelian produk. 

f. Promosi  berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian 

melalui kearifan lokal dengan nilai koefisien sebesar 0,110, koefisien ini 

menunjukkan bahwa promosi penjualan memiliki alokasi yang tetapat 

dan arah yang jelas dalam memberikan informasi pada masyarakat, 

sehingga dapat diasumsikan bahwa kegiatan promosi penjualan yang 

dilakukan sesuai dengan kearifan lokal akan berdampak pada 

keputusan pembelian yang semakin baik. 

g. Brand image berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian melalui kearifan lokal dengan nilai koefisien sebesar 0.168, 

koefisien ini menunjukkan bahwa kondisi brand image produk yang 

inovatif dan sesuai dengan gaya hidup serta kebiasaan masyarakat 

berdampak pada meningkatkan keputusan pembelian. 

Uji kelayakan model dalam Amos menggunakan  pengukuran GFI 

yang identik dengan koefisien determinasi dalam analisis regresi dengan 

menggunakan software SPSS. Nilai GFI sebesar 0,725 berarti jodel yang di 

bangun menggambarkan fakta yang sebenarnya di tempat penelitian 

sebesae 72.5% sementara sisanya sebesar 27.5 % merupakan 



keterbatasan instrumen penelitian dalam mengungkap fakta dan error 

Tabel 4.7 dapat diketahui terdapat jalur yang pengaruh signifikan dan tidak 

signifikan. Dengan demikian hipotesis: 

H1 : promosi berpengaruh positif signifikan terhadap kearifan lokal. 

H2 :  brand image berpengaruh positif signifikan terhadap kearifan lokal. 

H4 :  brand image berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pemebelian 

H5 : kearifan lokal berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian  

H6 : promosi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian 

melalui kearifan lokal. 

H7 :  brand image berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian melalui kearifan lokal. 

  Terdukung data empiris dan diterima. 

  Sedangkan  untuk hipotesis :  

H3 : promosi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. 

  Tidak terdukung data empiris dan ditolak. 

 Berdasarkan prisip tryming teori maka model akhir yangdi 

rekomendasikan adalah seperti pada Gambar 4.2 berikut. 



 

Gambar 4.3.  Pengukuran Model Promosi, Brand Image, Kearifan Lokal, 
Dan Keputusan Pembelian. 

 
 
 
 

C. Pembahasan 

Pembahasan ini difokuskan pada keputusan yang dihasilkan dari 

pengujian hipotesis, sebagai upaya untuk menjawab perumusan masalah 

penelitian. Hasil analisis dari pengujian hipotesis dijabarkan sebagai berikut: 

1) Pengaruh Promosi Terhadap Kearifan lokal. 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat 

diamati dari hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut 

menunjukkan promosi  mempunyai pengaruh positif  signifikan terhadap 

kearifan lokal. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa semakin sesuai 

alokasi promosi dengan kebiasaan konsumen dan sejalan dengan nilai-

nilai budaya maka promosi akan semakin mudah diterima dan dipahami 

oleh masyarakat. Temuan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh, Assael (1998) bahwa Dalam pemasaran nilai budaya sangat 

mungkin mempengaruhi anggota masyarakat dalam pola pembelian dan 



pola konsumsi. Seorang konsumen mungkin akan memberikan nilai yang 

tinggi pada pencapaian dan akan memperlihatkan kesuksesan dengan 

kemewahan dan prestise. Hal ini juag sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Reo Song, sangkil moon, 2018 menemukan bahwa 

Adanya relevansi produk terhadap budaya serta pengiklanan memberikan 

dampak positif pada evaluasi konsumen disektor budaya kepercyaan 

konsumen pada produk. Lebih lanjut Berrak Bahadir, S. Cem Bahadir, 

(2020) menemukan bahwa peran nilai budaya memiliki kontribusi dalam 

hal penggunaan jasa iklan,serta lebih jauh hal ini berdampak pada 

keuangan pada perusahaan. Ilustrasi hasil memberikan gambaran secara 

emperis mengenai relevansi budaya dan pengiklanan, dengan dugaan 

bahwa realiasasi pengiklanan disejajarkan pada bagaimana nilai 

kebisaan atau budaya konsumen di setiap wilayah. 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa responden dapat 

memahami tujuan promosi yang dilakukan oleh perusahaan, serta  

menganggap kegiatan promosi merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan dalam memberikan informasi kepada konsumen, tentunya 

kegiatan yang dimaksud sejajar dengan kearifan local konsumen. 

Indikator yang memiliki nilai rerata tertinggi variabel promosi (akses 

informasi mudah di jangkau oleh konsumen) yang terlihat dari nilai rerata 

yang tinggi dibanding dengan indikator lainnya, hal ini membuktikan 

bahwa adanya kemudahan konsumen dalam mengakses promosi yang 

dilakukan oleh pihak perusahaan, kemudian alokasi promosi perusahaan 

cukup sesuai dengan kebiasaan dan gaya hidup konsumen, sehingga hal 

berdampak baik terhadap nilai produk yang disampaikan kepada 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Bahadir%2C+Berrak
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Bahadir%2C+S+Cem


konsumen. Sedangkan untuk nilai rerata terendah variabel promosi yakni 

(informasi mudah dipahami), hal ini memberikan gambaran bahwa isi 

konten promosi yang dilakukan oleh perusahaan mendapat kesan sulit 

dan sukar dipahami oleh konsumen, sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Hafied (2004: 14), bahwa pesan adalah serangkaian 

isyarat/symbol yang diciptakan oleh seseorang untuk maksud tertentu 

dengan harapan bahwa penyampaian isyarat/simbol itu akan berhasil 

dalam menimbulkan sesuatu. 

Fakta di tempat penelitian menunjukkan adanya relevelansi 

dengan hasil uji statistic di atas, dimana dalam tinjauan lapangan  

ditemukan bahwa alokasi penerapan promosi oleh perusahaan sejajar 

dengan budaya konsumen atau kearifan local masyarakat, hal ini 

dibuktikan dengan adanya kebijakan promosi perusahaan yang aktif ikut 

serta dalam kegiatan-kegiatan event yang berbasis pada kearifan local 

masyarakat, contoh promosi yang dilakukan perusahaan ialah F8, yang 

dilakukan oleh Pemerintah Sulswesi Selatan Di Anjungan Pantai Loasari 

Makassar, dan menjadi daya Tarik bagi konsumen terkait informasi 

mproduk yang disampaikan. Contoh promosi mobil Ertiga yang khusus 

diperuntukan sebagai mobil keluarga. 

2) Pengaruh Brand Image Terhadap Kearifan Lokal 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat 

diamati dari hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut 

menunjukkan brand image mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap kearifan lokal. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa  citra merek 

yang baik dan dapat diterima oleh masyrakat adalah citra merek yang 



yang memiliki relevansi dengan budaya kearifan local masyarkat. 

Temuan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Menurut 

Kotler and Keller (2012:315), Brand image adalah persepsi dan 

keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin dalam 

asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen .kemudian lebih tekhsusus 

pada bagaiamana peran berand image terhadap buaya (kearifan local) 

disampaiakan oleh (Kotler and Keller (2012:316): ada 6 indikator dalam 

yang salah nsatunya diantaranya adalah merek memiliki kontribusi dalam 

mempresentasikan budaya. Kemudian halsil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa responden memahami 

bagaimana peran brand image dalam keberlangsungan perusahaan,  

serta indikator yang memiliki rerata tertinggi variabel brand image yakni 

(reputasi produk) yang terlihat dari nilai rerata yang tinggi dibanding 

dengan indikator lainnya, hal ini memberikan gambaran bahwa reputasi 

produk perusahaan telah tertanam dibenak responden dan memperoleh 

penilalian yang positif terhadap keunggulan dan spesifikasi produk. 

Sedangkan pada nilai retata terendah pada variable brand image yakni 

(kualitas Merek), namun masih dalam kategori baik dan bagus, hal ini 

memberikan gambaran bahwa konsumen memberikan pola perbandingan 

dari segi kualitas produk mobil Suzuki dengan merek mobil yang sejenis, 

dengan dasar kesesuaian gaya hidup dan budaya konsumen dengan 

dasar bagaimana manfaat keunggulan produk, sehingga produk yang 

lebih lebih inovatif dan memiliki keselarasan dengan prinsip budaya 

konsumen akan mendapakan posisi positif di benak konsumen. Hasil 



gambaran menganai keselaran (kualitas merek poduk) dengan budaya 

konsumen sejalan dengan hasil penelian yang dilakukan oleh (Allan) 

Chen dan Mark B. Houston, 2018 yakni hasil penelitian menemukan 

bahwa kesesuaian budaya antara produk dan pasar meningkatkan ulasan 

konsumen. 

Fakta di tempat penelitian menunjukkan adanya penilaian dalam 

mendukung dan menjaga citra merek pada masyarakat, produk Suzuki 

tetap konsisten pada produknya, contonya, produk dengan tipe (MPV) 

Suzuki tetap melakukan upgrade pada produknya namun tetap pada 

dasar produk mobil kekeluargaan sehingga dari hal ini tetap memberikan 

reputuasi yang baik dari masyarakat terkait produk unggulan Suzuki. 

3) Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat 

diamati dari hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut 

menunjukkan promosi  mempunyai pengaruh positif  tidak signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa 

penerapan kebijakan promosi perusahaan tidak mendorong keputusan 

pembelian konsumen. Hal ini juga memberi gambaran bahwa pola 

pendorong keputusan pemebelian tidak berdasar pada promosi yang 

dilakukan perusahaan, baik isi konten pada promosi. Temuan hasil 

penelitian ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Al-Alaq 

& Rabaia, 2010: 136), Periklanan sebagai salah satu cara untuk 

mempromosikan barang dan jasa, merupakan proses komunikasi yang 

bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian, dimana iklan 

berfungsi untuk mendistribusikan pesan iklan kepada konsumen untuk 



mendorong mereka membeli barang atau jasa. Pendapat di atas sesuai 

pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh K. Tamilselvan, 2020; 

Gusti Noorlitaria Achmad 2020; Sima Ghaleb Magatefa, 2019;) Yang 

menyebutkan bahwa peran iklan memiliki kontribusi positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Sehingga dapat diasumsikan bahwa 

olakasi media promosi yang ditempuh oleh perusahaan tidak produktif, 

serta isi konten yang yang terdapat dalam promosi tidak memberikan efek 

pada perilaku konsumen. 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa konsumen memahami 

bagaimana penting peran promosi dalam mengkonstruk perilaku 

konsumen, promosi yang efesien dan efektifi akan memberikan hasil 

output pada bagaimana respon konsumen terhadap produk yang 

disampaikan oleh perusahaan. Indikator yang memiliki nilai rerata yang 

paling tinggi bila dibandingkan dengan indikator lain pada variable 

promosi ialah (akses informasi mudah), hal ini memberikan gambaran 

bahwa alokasi promosi perusahaan sangat mudah dijumpai oleh 

konsumen, namun tidak memberikan dorongan pada pola keputusan 

pembelian konsumen, hal ini sesuai dengan perolehan nilai rerata yang 

terendah dari variable promosi yakni (informasi mudah dipahami), namun 

masih dalam kategori baik atau bagus. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa konsumen memperoleh kemudahan menjumpai promosi, namun 

isi informasi yang disampaikan terkesan sulit untuk dipahami konsumen, 

sehingga hal ini tidak memberikan dorongan sikap positif konsumen 

dalam memutuskan pembelian produk, terkait promosi produk yang 

disampaikan oleh perusahaan. Pada dasarnya Sikap konsumen 



merupakan faktor psikologi penting yang perlu dipahami oleh pemasar 

karena sikap dianggap mempunyai korelasi yang positif dan kuat dengan 

perilaku.  

Sejalan dengan hal ini Suryani, 2008:160 menyatakan bahwa “Kita 

biasa melihat televisi, mendengar radio, maupun membaca media cetak 

pesan- pesan iklan yang sebagian besar tujuannya tidak lain adalah 

mengembangkan sikap positif konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan. Ungkapan-ungkapan yang menyatakan manfaat dan 

kelebihan produk yang ditawarkan tidak lain tujuannya untuk meng-ubah 

atau membentuk sikap positif konsumen. lebih lanjut Sumarwan (2003: 

137) mengemukakan bahwa: "Sikap adalah gambaran perasaan dari 

seseorang konsumen, dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh 

perilakunya. Fakta di tempat penelitian menunjukkan pihak perusahaan 

perlu menguprade isi konten promosi yang dilakukan oleh perusahaan, 

serta perlunya sistem upgrade, seperti menerapkan test driver pada 

produk baru perusahaan, sehingga hal ini akan memberikan evaluasi 

kepada kosnumen terkait produk perusahaan, serta memberikan 

pengalaman berkemudi dengan produk baru Mobil Suzuki. 

4) Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat 

diamati dari hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut 

menunjukkan Brand Image  mempunyai pengaruh positif  signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa 

semakin semakin baik citra merek yang tertanam dibenak konsumen 

maka akan semakin meningkat pula keputusan pembelian konsumen. 



Temuan ini dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gobe (2005). Pada 

saat citra merek (brand image) telah terbentuk, tidak hanya menghasilkan 

brand trust saja, melainkan juga akan menghasilkan keputusan 

pembelian (purchases decision). Hasil penelitian di atas pula sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Renee B. Kim, (2019), yang 

menemukan hasil bahwa Hubungan antara citra merek dan kepercayaan 

merek, yang merupakan tahap awal dari proses membangun merek, 

memainkan peran penting dalam keputusan pembelian konsumen,  

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa konsumen memahami 

bahwa adanya nilia kepercayaan yang telah terbangun dari produk 

perusahaan, sehingga hal ini berdampak baik terhadap nilai bagi 

perusahaan. Indikator yang memiliki rerata tertinggi variabel brand image 

yakni (reputasi Produk) yang mana hal ini memberikan gambaran bahwa 

reputasi produk perusahaan mampu mencipakan kesadaran merek pada 

konsumen, sehingga konsumen memberikan penilaian positif terkait 

reputuasi produk perusahaan, alhasil hal ini memberikan pola dorongan 

keputusan pembelian konsumen. Dilain sisi hal ini tentunya memberikan 

informasi kepada pihak perusahaan untuk tetap konsisten 

memprioritaskan nilai kepercayaan produk dari konsumen. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Albertina Tri Netta Tjakraatmadja 

Dan Dhyah Harjanti (2018), “Hasil analisis menunjukkan bahwa reputasi 

berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan, kepercayaan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian dan reputasi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian”. Serta pendapat yang 

dikemukakan oleh McKnight, Choudhury & Kacmar, (2002), bahwa 



Reputasi yang dirasakan oleh konsumen akan memberikan keyakinan 

kepada konsumen mengenai kemampuan, integritas dan goodwill. 

Keyakinan membantu untuk meningkatkan kepercayaan terutama ketika 

pihak-pihak tersebut belum pernah berinteraksi sebelumnya sehingga 

belum memiliki pengetahuan atau informasi tentang masing-masing 

pihak. Sedangkan untuk nilai retata yang paling rendah pada variable 

brand image yakni (kualitas merek), namun nilai ini masih dikategorikan 

baik, hal ini memberikan gambaran bahwa konsumen memposisikan 

kualitas merek mobil suzuki sebagai salah satu pola evaluasi dalam 

menentukan sebuah produk yang akan dibeli hal ini didasari oleh produk 

Suzuki memiliki keselarasan dengan budaya konsumen. 

Fakta di tempat penelitian menunjukkan bahwa citra merek produk 

Suzuki telah mendapat kesan positif kepada konsumen, sehingga hal ini 

meningkatkan nilai reputasi produk mobil Suzuki dibenak konsumen 

sehingga berdampak positif terhadap keputusan pembelian konsumen, 

contoh pada mobil tipe Pick-Up yang mengalami pembaharuan yang 

sangat inovatif, baik dari segi tampilan dan gaya yang lebih dinamis, serta 

dari daya pacu yang mengalami peningkatan dari sebelumnya 1.462cc 

menjadi 1.493cc, namun perubahan produk tersebuat tetap mempertahan 

pada funsionalmya, sebagai mobil yang diperuntukan untuk kegiatan 

komersial di sector ekonomi konsumen. Tentunya setiap produk baru 

sesuai dengan kebutuhan dan pola gaya hidup konsumen.  

5) Pengaruh Kearifan Local Terhadap Keputusan Pembelian 

Menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat diamati 

dari hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut menunjukkan 



kearifan lokal mempunyai pengaruh positif  signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa bagaimana peran 

budaya memiliki kuasa dalam mengkonstruk keputusan pemelian 

konsumen, hal ini memberi gambaran bahwa pentingnya perusahaan 

menggaris bawahi pola budaya konsumen apakah sesuia dengan produk 

yang dihadirkan untuk konsumen, hasil penelitian ini memiliki arah yang 

sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Tony et al.,1997), Yang 

membuat keputusan untuk membelinya dalam keluarga berdasar pada 

masalah perbedaan tergantung pada budaya konsumen dan ini berbeda 

dari satu negara ke negara lain. Perbedaan lokasi geografis tentunya 

menjadi cikal bakal dari bagaimana budaya pada suatu masyarakat, serta 

hal ini akan mempresentasikan bagaiamana perilaku konsumen pada 

produk tertentu. Temuan ini sejalan pula denga hasil penelitian yang 

dikemukakan oleh Guanghua Sheng, 2019, yang menyebutkan bahwa 

Keputusan pembelian produk konsumen di pengaruhi oleh nilai nilai 

budaya.  

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa responden memahami 

bagaimana nilai budaya menjadi hal penting dalam mengevaluasi suatu 

produk, dan berdampak pada terciptanya keputusan pembelian 

konsumen. Nilai indikator yang memiliki rerata tertinggi variabel kearifan 

local yakni (kebiasan), hal ini memberikan gambaran bahwa responden 

memberikan produki mobil Suzuki nilai kepercayaan terkait reputasi 

positif produk mobil Suzuki dan memperolah penilaian positif dibenak 

konsumen, tentunya hal ini berdasar pada keunggulan, spesifikasi produk 

yang sejalan dengan bagaimana perilaku (budaya konsumen) dan 



kebiasaan konsumen, alhasil hal ini berdampak positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen. dasar pemahaman di atas dapat 

diasumsikan bahwa adanya keselarahan produk dengan budaya 

konsumen, serta perusahaan mampu memberikan sikap konsisten dan 

sikap prioritas terkait bagaimana konstruk budaya konsumen. Pandangan 

mengenai kebiasaan Tampubulon dalam kutipan Ade Hikmat (2013), 

mendefinisikan kebiasaan sebagai kegiatan atau sikap, baik fisik maupun 

mental, yang telah membudaya dalam suatu masyarakat, dan kebiasaan 

itu merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. 

Sumber penllitian yang dilakukan oleh Filieri, R., & Lin, Z. (2017, 

judul penelitian The role of aesthetic, cultural, utilitarian and branding 

factors in young Chinese consumers’ repurchase intention of smartphone 

brands, Computers in Human Behavior, Hasilnya menunjukkan bahwa 

pelanggan muda Cina niat pembelian kembali smartphone ditentukan 

oleh mianzi, dan dan ditunjang oleh kualitas yang dirasakan, merek 

popularitas, dan daya tarik desain. Selanjutnya, temuan juga menyoroti 

bahwa norma subjektif, kualitas yang dirasakan dan daya tarik desain 

mempengaruhi mianzi (budaya), orang Cina. Selanjutnya nilai rerata 

terendah bila dibandingkan dengan nilai rerata pada indikator lain pada 

variabel kearifan local yakni (larangan), namun nilai rerata ini masih 

dikategorikan baik atau bagus, hal ini memberikan gambaran bahwa 

konsumen memposisikan larangan dalam budaya sebagai hal penting, 

salah satunya ialah prespektif warna produk mobil Suzuki, tentunya hal ini 

menjadi penting, karena refresentatif atau karakteristik warna memiliki 

posisi tertentu dalam konstruk budaya konsumen. masalah megenai 



bagaimana peran warna pada konstruk budaya diteliti oleh Dr. Teguh 

Priyo Sadono, Michael Jibrael Rorong, M.Ikom (2015), bahwa peran 

warna (merah dan kuning) menjadi jelas dengan fungsi dan 

pemanfaatannya dalam Trichotomi orang Manado, Batak dan Tionghoa 

sehingga pemanfaatan warna ini menjadi karakteristik untuk 

dimanfaatkan pada cutomer Goods. 

Fakta di tempat penelitian menunjukkan bahwa keputusan 

pemebelian konsumen terhadap produk Suzuki didasari oleh adanya arah 

yang sama budaya konsumen, secara mendalam dapat dilihat dari 

penjualan mobil Suzuki tipe Pick-up dan tipe MPV (Ertiga), yang menjadi 

salah satu produk perusahaan. Untuk tipe mobil Pick-Up telah mengalami 

perubahan sejak diproduksinya hingga saat ini, salah satu alasannya 

adalah karena produk tersebut sangat produktif disektor perilaku 

komersial (perliaku ekonomi) kemudian, produk dengan tipe MPV, 

mendapat posisi kesan positif pada konsumen, dimana produk ini telah 

mengalami begitu banyak perubahan yang signifikan, namun tetap pada 

satu konsep dasar yakni diperuntukan untuk mobil kekeluargaan.  

6) Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kearifan 

Lokal 

Menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat diamati 

dari hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut menunjukkan 

promosi  mempunyai pengaruh positif  signifikan terhadap keputusan 

pemebelian melalui kearifan lokal. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa 

tolak ukur promosi yang produktif adalah promosi yang memiliki nilai yang 

erat kaitannya dengan kebisaan dan budaya konsumen sehingga hal ini 



akan memberikan dampak pada keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian produk. Temuan ini sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Khan. et al, 2012, tujuan utama periklanan hadir untuk 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, lebih lanjut Nayak dan 

Shah, 2015 Iklan surat kabar memainkan peran penting dalam 

menciptakan merek dan itu mempengaruhi keputusan pembelian.  

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sharon Shavitt dan Aaron J. Barnes 2019, Culture and the Consumer 

Journey, titik focus alam peneltian ini adalah melihat bagiaman posisi 

budaya dalam mengcover perubahan tingkat pelaku konsumen, kegiatan 

penelitian menemukan hasil secara keseluruhan, temuan ini 

menunjukkan bahwa pola dan pendorong aktivitas pra-pembelian 

konsumen, keputusan pembelian, dan komitmen pascapembelian 

mungkin berbeda secara signifikan antar budaya. Temuan lain oleh K. 

Tamilselvan, 2020; Gusti Noorlitaria Achmad 2020; Sima Ghaleb 

Magatefa, 2019;) Yang menyebutkan bahwa peran iklan memiliki 

konribusi positif terhadap keputusan pembelian konsumen 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa konsumen memahami 

bahwa perusahaan Suzuki menempatkan salah satu pondasi 

keberlangsungan perusahaan pada sektor promosi. Peran promosi dalam 

mengkonstruk keputusan pembelian sangat penting, dan menjadi tolak 

ukur keberhasilan perusahaan. Nilai rata rata indikator yang memiliki 

rerata tertinggi variabel promosi yang terlihat dari nilai rerata yang tinggi 

dibanding dengan indikator yakni lainnya yakni adanya (kemudahan 

konsumen dalam mengakses) promosi yang diterapkan oleh perusahaan, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022435919300867#!
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tentunya hal ini memberikan gambaran bahwa penerapan promosi yang 

dilakukan perusahaan memiliki kesesuaian dengan perilaku dan 

kebiasaan konsumen (budaya konsumen), sehingga hal ini dapat 

diasumsikan cukup efektif dalam mengkonstruk keputusan pembelian 

konsumen pada produk  mobil Suzuki. Sedangkan untuk nilai rerata yang 

paling rendah pada variable promosi (informasi mudah dipahami), namun 

masih dalam kategori baik atau bagus, hasil ini memberikan gambaran 

bahwa konsumen memahami bahwa informasi promosi produk akan 

memberikan dampak positif terhadap keputusan pembelian apabila isi 

konten promosi selaras dengan budaya kosnumen. Fakta di tempat 

penelitian menunjukkan bahwa lokasi penempatan promosi perusahaan 

Suzuki tidak hanya berada pada media surat kabar, televisi dan media 

internet, namun lokasi promosi juga dialokasikan pada kegiatan event 

yang bersifat sub budaya seperti pada pameran yang dilakukan 

pemerintah (F8), dimana pihak perusahaan menjadi media shponsorship, 

sehingga hal ini tentunya melahirkan sebuah hal yang positif bagi 

perusahaan dikcamata konsumen. 

7) Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui 

Kearifan Lokal 

Menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat diamati 

dari hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut menunjukkan 

Brand Image mempunyai pengaruh positif  signifikan terhadap keputusan 

pembelian melalui kearifan lokal. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa 

nilai citra merek produk perusahaan Suzuki cukup baik dan berdampak 

positif bagi keberlangsungan perusahaan. Temuan ini sejalan dengan 



pendapat yang dikemukakan oleh Supranto, 2011: 128) mengatakan 

“Citra merek ialah apa yang konsumen pikir atau rasakan ketika mereka 

mendengar atau melihat nama suatu merek atau pada intinya apa yang 

konsumen telah pelajari tentang merek, serta pendapat yang diemukakan 

oleh Gobe (2005). Pada saat citra merek (brand image) telah terbentuk, 

tidak hanya menghasilakan brand trust saja, melainkan juga akan 

menghasilkan keputusan pembelian (purchases decision). Temuan ini 

sesuai pula dengan penelian yang dilakukan oleh Sudaryanto, N. Ari 

Subagio, Intan Nurul Awaliyah, Deasy Wulandari, Anifatul Hanim, 2019, 

dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa budayamemoderasi 

pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian Basmallah FMCG 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa konsumen memahami 

bahwa reputasi citra merek pada produk perusahaan Suzuki merupakan 

hal penting bagi perusahaan, Peran citra merek dalam mengkonstruk 

keputusan pembelian menjadi salah satu pondasi konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian. Nilai rata rata indikator yang memiliki 

rerata tertinggi variabel brand image yang terlihat dari nilai rerata yakni 

indikator (reputasi produk), hasil ini memberikan gambaran bahwa 

konsumen memberikan kesan positif terhadap reputasi produk mobil 

Suzuki, dengan dasar bahwa produk mobil Suzuki memiliki keselarasan 

dengan budaya konsumen sehingga mendorong keputusan pemeblian 

consume. Dilain sisi hal ini juga memberikan gambaran mengenai tingkat 

konsistensi perusahaan Suzuki dalam mempertahankan kesan positif 

produknya dikacamata konsumen. gambaran di atas sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Gurleen dan Pooja (2014) menyatakan bahwa 



citra merek berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian. 

Sedangkan untuk nilai rerata yang terendah pada variable brand image 

yakni (kualitas merek), namun nilai ini masih dalam kategori baik dan 

bagus, hal ini memberikan gambaran bahwa konsumen memberikan 

persepsi yang positif terkait kualitas merek mobil Suzuki, meskipun 

demikian hal ini tidak memberikan jaminan bahwa konsumen akan tetap 

menentukan pilihan membeli produk mlobil perusahaan, bahkan 

konsumen juga tetap melakukan pola perbandingan dengan produk mobil 

lain yang sejenis dengan mobil Suzuki. Kehadiran pesaing mobil yang 

sejenis, dan memiliki fitur yang unggul juga menjadi tantangan tersendiri 

bagi perusahaan dalam menciptakan produk yang inovatif, namun tetap 

memiliki keselarasan dengan budaya konsumen. Fakta di tempat 

penelitian menunjukkan bahwa setiap produk Suzuki memiliki 

kebermanfaatan tertentu dan sangat erat dengan kebiasaan konsumen 

dan tingkah laku konsumen tentunya dalam menggunakan produk 

Suzuki, salah satu nya adalah produk mobil Suzuki yang memiliki nilai 

erat dengan pola perilaku konsumen yakni produk Pick-Up Suzuki, yang 

mana konsumen melakukan pembelian didasarkan pada konstruk 

perilaku ekonomi konsumen. 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bersadasarkan hasil dan pemhasan yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis merumusksan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Promosi  berpengaruh positif signifikan terhadap kearifan lokal dengan P 

= 0.048 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 0,231, koefisien ini 

menunjukkan bahwa semakin sering promosi yang terkait dengan 

kegiatan masyarakat maka  akan semakin meningkatkan kesan 

konsumen  budaya/kearifan lokal. 

2. Brand image berpengaruh positif signifikan terhadap kearifan lokal 

dengan  P = 0.003 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 0.352, koefisien 

ini menunjukkan bahwa brand image yang tertanam pada konsumen 

memiliki relevasni dengan kebiasaan dan gaya hidup konsumen. 

3. Promosi  berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan 

pembelian dengan P = 0.304 > 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 

0,101, koefisien ini menunjukkan bahwa promosi yang yang dilakukan 

tidak mendorong keputusan pembelian akan semakin baik. 

4. Brand image mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian dengan  P = 0.008 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 

0.266, koefisien ini menunjukkan bahwa brand image baik yang melekat 

dibenak masyarakat akan meningkatkan keputusan pembelian.  

5. Kearifan lokal berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian dengan  P = 0.000 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 



0.477, koefisien ini menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal yang ada 

pada masyarakat memiliki relevansi jelas dengan produk dan 

kebermanfataan produk, sehinga hal ini  akan mendorong keptutusan 

pembelian produk. 

6. Promosi  berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian 

melalui kearifan lokal dengan nilai koefisien sebesar 0,110, koefisien ini 

menunjukkan bahwa promosi penjualan memiliki alokasi yang tetapat dan 

arah yang jelas dalam memberikan informasi pada masyarakat, sehingga 

dapat diasumsikan bahwa kegiatan promosi penjualan yang dilakukan 

sesuai dengan kearifan lokal akan berdampak pada keputusan pembelian 

yang semakin baik. 

7. Brand image berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian melalui kearifan lokal dengan nilai koefisien sebesar 0.168, 

koefisien ini menunjukkan bahwa kondisi brand image produk yang 

inovatif dan sesuai dengan gaya hidup serta kebiasaan masyarakat 

berdampak pada meningkatkan keputusan pembelian. 

B. Saran 

Untuk meningkatkan keputuisan pembelian pada perusahaan suzuki 

kota makassar, penulis menyarankan beberapa hal yang perlu disikapi oleh 

pimpinan direksi perusahaan sebagai berikut: 

1. Pimpinan Direksi Perusahaan disarankan Untuk memberikan informasi 

kepada konsumen melalui kebijakan promosi dengan berdasar pada 

bagaimana konstruk budaya konsumen, sehingga lebih mudah 

konsumen menjumpai promosi yang dilakukan oleh perusahaan, serta  

memperhatikan lagi pemanfaatan prasarana guna menunjang kualitas 



pelayanan kepada konsumen, mengingat pelayanan pula menjadi titik 

acuan konsumen dalam menentukan keputusan pemebelian produk. 

2. Pimpinan Direksi Perusahaan disarankan Untuk dapat lebih kreatif dalam 

merealisasikan promosi, serta dapat lebih efektif mengenai isi konten 

promosi produk yang disampaikan kepada konsumen, sehingga 

konsumen dapat lebih mudah memahami maksud dan tujuan isi konten 

promosi.  Menngingat bahwa promosi yang mudah dipahami oleh 

konsumen akan memberikan pola evaluasi terhadap informasi produk 

yang disampaikan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain 

seperti variabel demografi, mengingat konstruk umur, memberikan efek 

pada bagaimana konstruk perilaku konsumen, sehingga penelitian ini 

akan lebih akurat dengan tingkat pendekatan yang berbeda sehingga 

dapat menambah khasanah pengetahuan serta membantu dalam proses 

penelitan selanjutnya 
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1. Brand Image (X1) 

 
No. 

 
Pernyataan 

Skor 

Sts Ts Ks S Ss 

1 2 3 4 5 

 Produk Sesuai Harapan ( X1.1)  

1. Kesan dari merek Suzuki  sesuai 
dengan apa yang saya inginkan 

     

2 Merek Suzuki adalah paling sesuai 
dengan kebutuhan saya 

     

 Kualitas Merek ( X1.2)  

1  Saya tidak keberatan membayar lebih 
tinggi untuk produk Suzuki.  

     

2 Penentuan harga pada produk sesuai 
dengan daya beli konsumen 

     

 Sesuai Dengan Daya Beli Konsumen 
( X1.3) 

 

1 
   

Saya setuju dengan pernyataan bahwa 
produk Suzuki sangat sederhana, 
bergaya dan bernilai bagus 

     

2 Kualitas merek Suzuki lebih tingi Dari 
pada merek lain 

     

 Reputasi Produk (X1.4)  

1 Kepercayaan konsumen terhadap 
merek Suzuki sangat tinggi. 

     

2 Produk Suzuki merupakan merek yang 
paling popular dalam kelas alat 
transportasi 

     

 

2. Inovasi Iklan (X2) 

No Pernyatan 1 2 3 4 5 

 Akses Informasi Mudah (X2.1)  

1 
Adanya akses yang mudah konsumen 
dalam memperoleh informasi terkait 
produk Suzuki 

     

2 
Strategi ikllan pada kalla Suzuki sudah 
tepapt sasaran kepada konsumen. 

     

 Informasi Mudah Dipahami (X2.2)  

1 
Konten informasi iklan sangat mudah 
dipahami dan dimengerti 

     

2 
Isi konten iklan Suzuki sangat kreatif 
dan menarik bagi konsumen 

     

 
Akuntabilitas Media Informasi 
(X2.3) 

 

1 
Wadah penyampaiin pengiklanan 
produk Suzuki telah dipercaya bagi 
konsumen 

     



2 

Sikap konsumen terhadap beberapa 
jenis iklan Suzuki menarik konsumen 
untuk mencari tahu lebih jelas terkait 
produk 

     

 
3. Kearifan local  

No Pernyatan 1 2 3 4 5 

1 Nilai (Y1)      

 
Nilai produk Suzuki sejalan dengan 
kebutuhan konsumen 

     

2 Norma (Y2)      

 
Standar Produk Suzuki sejalan dan 
selaras dengan norma (aturan) 
konsumen baik dari segi pemerintah. 

     

3 Larangan (Y3)      

 
Inovasi Produk Suzuki tetap memiliki 
keselarasan mengenai larangan dalam 
budaya konsumen 

     

4 Mitos (Y4)      

 
Jenis produk Suzuki telah memenuhi 
standar kelayakan pakai baik dari segi 
budaya konsumen 

     

5 Konvensi (Y5)      

 

Tingkat konsistensi produk Suzuki 
dalam memberikan kenyamanan 
berkendara bagi konsumen tetap dan 
bertahan. 

     

6 Kebiasaan (Y6)       

 
Kebiasaan konsumen sejalan nilai 
guna produk Suzuki baik dari segi 
ekonomi dan pribadi 

     

7 Simbol (Y7)      

 
Symbol atau logo Suzuki menjadi tren 
di ingatan konsumen dalam memilih 
jenis kendaraan yang lian. 

     

 

 

 

 

 

 



4. Keputusan pembelian 

No Pernyatan 1 2 3 4 5 

 Sadar merek, (Y2.1)      

1 
Produk Suzuki yang direkomendasikan 
adalah pilihan terbaik bagi saya 

     

2 
Semua merek Suzuk adalah sama dalam 
kualitas 

     

 Sadar waktu (Y2.2)      

1 
Saya menggunakan waktu dalam 
pembelian untuk mendapatkan yang 
terbaik 

     

2 
Waktu memilih produk, saya tidak 
melakukanya sendiriran. 

     

 Sadar kualitas (Y2.3)      

1 
Standar dan harapan saya terhadap 
produk yang saya beli sangat tinggi 

     

2 
Saya melakukan usaha khusus dalam 
memilih produk yang berkualitas 

     

 Sadar harga (Y2.4)      

1 
Saya sangat merhati-hati berapa 
banyak yang saya keluarkan untuk 
membeli produk 

     

2 
Saya meenjadikan harga sebagai 
factor utama dalam membeli produk 

     

 Penggunaan informasI (Y2.5)      

1 
Kadang membuat saya bingung untuk 
membeli produk Suzuki di shoring 
mana 

     

2 
Banyaknya informasi terkait 
keseluruhan prduk Suzuki membuat 
sayan bingung untuk memilih produk  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 

Correlations 

 
Correlations 

 Promosi 

X1.1 Pearson Correlation ,709
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

X1.2 Pearson Correlation ,864
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

X1.3 Pearson Correlation ,707
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 95 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 95 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,640 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correlations 

 
Correlations 

 Brand Image 

X2.1 Pearson Correlation ,711
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

X2.2 Pearson Correlation ,737
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

X2.3 Pearson Correlation ,667
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

X2.4 Pearson Correlation ,678
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 95 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 95 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the  

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,647 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correlations 
Correlations 

 Kearifan Lokal 

Y1.1 Pearson Correlation ,484
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

Y1.2 Pearson Correlation ,788
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

Y1.3 Pearson Correlation ,747
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

Y1.4 Pearson Correlation ,515
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

Y1.5 Pearson Correlation ,572
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

Y1.6 Pearson Correlation ,737
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

Y1.7 Pearson Correlation ,772
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 95 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 95 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,786 7 

 

Correlations 

 

 
Correlations 



 
Keputusan 

Pempbelian 

Y2.1 Pearson Correlation ,914
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

Y2.2 Pearson Correlation ,874
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

Y2.3 Pearson Correlation ,807
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

Y2.4 Pearson Correlation ,861
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

Y2.5 Pearson Correlation ,659
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Reliability 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 95 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 95 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,884 5 

 

Lampiran 3 Distribusi Frekwensi 

Frequencies 

 
Statistics 

 X1.1.1 X1.1.2 X1.2.1 X1.2.2 X1.3.1 X1.3.2 

N Valid 95 95 95 95 95 95 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,274 4,053 3,811 4,179 4,284 3,947 



 

Frequency Table 

 
X1.1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 11 11,6 11,6 11,6 

4,0 47 49,5 49,5 61,1 

5,0 37 38,9 38,9 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
X1.1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 1 1,1 1,1 1,1 

2,0 1 1,1 1,1 2,1 

3,0 15 15,8 15,8 17,9 

4,0 53 55,8 55,8 73,7 

5,0 25 26,3 26,3 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
X1.2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 1 1,1 1,1 1,1 

2,0 2 2,1 2,1 3,2 

3,0 31 32,6 32,6 35,8 

4,0 41 43,2 43,2 78,9 

5,0 20 21,1 21,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
X1.2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 1 1,1 1,1 1,1 

2,0 1 1,1 1,1 2,1 

3,0 16 16,8 16,8 18,9 

4,0 39 41,1 41,1 60,0 

5,0 38 40,0 40,0 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
X1.3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 



Valid 1,0 2 2,1 2,1 2,1 

3,0 12 12,6 12,6 14,7 

4,0 36 37,9 37,9 52,6 

5,0 45 47,4 47,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
X1.3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 3 3,2 3,2 3,2 

3,0 19 20,0 20,0 23,2 

4,0 53 55,8 55,8 78,9 

5,0 20 21,1 21,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 

Frequencies 
Statistics 

 X2.1.1 X2.1.2 X2.2.1 X2.2.2 

N Valid 95 95 95 95 

Missing 0 0 0 0 

Mean 4,137 4,074 4,042 4,137 

 
Statistics 

 X2.3.1 X2.3.2 X2.4.1 X2.4.2 

N Valid 95 95 95 95 

Missing 0 0 0 0 

Mean 4,074 4,147 4,053 4,179 

 

Frequency Table 

 
X2.1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 1 1,1 1,1 1,1 

2,0 1 1,1 1,1 2,1 

3,0 11 11,6 11,6 13,7 

4,0 53 55,8 55,8 69,5 

5,0 29 30,5 30,5 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



 
X2.1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 1 1,1 1,1 1,1 

2,0 2 2,1 2,1 3,2 

3,0 11 11,6 11,6 14,7 

4,0 56 58,9 58,9 73,7 

5,0 25 26,3 26,3 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
X2.2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 22 23,2 23,2 23,2 

4,0 47 49,5 49,5 72,6 

5,0 26 27,4 27,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
X2.2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 1 1,1 1,1 1,1 

2,0 1 1,1 1,1 2,1 

3,0 12 12,6 12,6 14,7 

4,0 51 53,7 53,7 68,4 

5,0 30 31,6 31,6 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
X2.3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 1 1,1 1,1 1,1 

2,0 1 1,1 1,1 2,1 

3,0 18 18,9 18,9 21,1 

4,0 45 47,4 47,4 68,4 

5,0 30 31,6 31,6 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



 
X2.3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 15 15,8 15,8 15,8 

4,0 51 53,7 53,7 69,5 

5,0 29 30,5 30,5 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
X2.4.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 18 18,9 18,9 18,9 

4,0 54 56,8 56,8 75,8 

5,0 23 24,2 24,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
X2.4.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 1 1,1 1,1 1,1 

3,0 17 17,9 17,9 18,9 

4,0 41 43,2 43,2 62,1 

5,0 36 37,9 37,9 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

Frequencies 
Statistics 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 

N Valid 95 95 95 95 95 95 95 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,116 4,032 3,968 3,989 4,084 4,126 4,063 

 

Frequency Table 
Y1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 1 1,1 1,1 1,1 

2,0 1 1,1 1,1 2,1 

3,0 11 11,6 11,6 13,7 

4,0 55 57,9 57,9 71,6 

5,0 27 28,4 28,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 



Y1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 1 1,1 1,1 1,1 

2,0 2 2,1 2,1 3,2 

3,0 15 15,8 15,8 18,9 

4,0 52 54,7 54,7 73,7 

5,0 25 26,3 26,3 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
Y1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 1 1,1 1,1 1,1 

2,0 2 2,1 2,1 3,2 

3,0 19 20,0 20,0 23,2 

4,0 50 52,6 52,6 75,8 

5,0 23 24,2 24,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
Y1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 17 17,9 17,9 17,9 

4,0 62 65,3 65,3 83,2 

5,0 16 16,8 16,8 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 
Y1.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 2 2,1 2,1 2,1 

3,0 12 12,6 12,6 14,7 

4,0 57 60,0 60,0 74,7 

5,0 24 25,3 25,3 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
Y1.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 1 1,1 1,1 1,1 

3,0 11 11,6 11,6 12,6 

4,0 58 61,1 61,1 73,7 

5,0 25 26,3 26,3 100,0 

Total 95 100,0 100,0  



 

 
Y1.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 2 2,1 2,1 2,1 

3,0 14 14,7 14,7 16,8 

4,0 55 57,9 57,9 74,7 

5,0 24 25,3 25,3 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 

 

Frequencies 

 
Statistics 

 Y2.1.1 Y2.1.2 Y2.2.1 Y2.2.2 Y2.3.1 

N Valid 95 95 95 95 95 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,358 4,474 4,347 4,442 4,295 

 

 
Statistics 

 Y2.3.2 Y2.4.1 Y2.4.2 Y2.5.1 Y2.5.2 

N Valid 95 95 95 95 95 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,326 4,316 4,358 4,168 4,316 

 

Frequency Table 

 
Y2.1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 2,1 2,1 2,1 

4,0 57 60,0 60,0 62,1 

5,0 36 37,9 37,9 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
Y2.1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4,0 50 52,6 52,6 52,6 

5,0 45 47,4 47,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 
Y2.2.1 



 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 3 3,2 3,2 3,2 

4,0 56 58,9 58,9 62,1 

5,0 36 37,9 37,9 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
Y2.2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4,0 53 55,8 55,8 55,8 

5,0 42 44,2 44,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Y2.3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 12 12,6 12,6 12,6 

4,0 43 45,3 45,3 57,9 

5,0 40 42,1 42,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 
Y2.3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 3 3,2 3,2 3,2 

4,0 58 61,1 61,1 64,2 

5,0 34 35,8 35,8 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 
Y2.4.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 2,1 2,1 2,1 

4,0 61 64,2 64,2 66,3 

5,0 32 33,7 33,7 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 
Y2.4.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 2,1 2,1 2,1 

4,0 57 60,0 60,0 62,1 

5,0 36 37,9 37,9 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 
Y2.5.1 



 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 4 4,2 4,2 4,2 

4,0 71 74,7 74,7 78,9 

5,0 20 21,1 21,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 
Y2.5.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 5 5,3 5,3 5,3 

4,0 55 57,9 57,9 63,2 

5,0 35 36,8 36,8 100,0 

Total 95 100,0 100,0  
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Analysis Summary 

Date and Time 

Date: Minggu, 21 Nopember 2021 

Time: 22.34.02 

Title 

Model anas: Minggu, 21 Nopember 2021 22.34 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 95 



Variable Summary (Group number 1) 

Your model contains the following variables (Group number 1) 

Observed, endogenous variables 

Y1 

Y2 

Observed, exogenous variables 

X1 

X2 

Unobserved, exogenous variables 

e1 

e2 

Variable counts (Group number 1) 

Number of variables in your model: 6 

Number of observed variables: 4 

Number of unobserved variables: 2 

Number of exogenous variables: 4 

Number of endogenous variables: 2 

Parameter Summary (Group number 1) 

 
Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 2 0 0 0 0 2 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 5 1 4 0 0 10 

Total 7 1 4 0 0 12 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

X2 2,400 5,000 -,129 -,514 ,923 1,837 

X1 3,400 5,000 ,303 1,204 -,721 -1,435 

Y1 3,333 5,000 ,211 ,838 -1,175 -2,337 

Y2 3,250 5,000 -,029 -,114 -1,228 -2,443 

Multivariate  
    

2,354 1,656 

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

45 21,144 ,000 ,028 

20 14,150 ,007 ,138 



Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

87 13,002 ,011 ,093 

72 11,289 ,024 ,185 

60 10,474 ,033 ,208 

56 8,889 ,064 ,572 

78 8,711 ,069 ,481 

35 7,931 ,094 ,681 

84 7,370 ,118 ,799 

88 7,353 ,118 ,700 

82 7,241 ,124 ,639 

69 7,001 ,136 ,652 

61 6,734 ,151 ,689 

90 6,336 ,175 ,801 

91 6,336 ,175 ,714 

2 5,934 ,204 ,839 

62 5,782 ,216 ,842 

80 5,427 ,246 ,923 

83 5,418 ,247 ,883 

76 5,400 ,249 ,836 

54 5,381 ,250 ,780 

21 5,337 ,254 ,732 

79 5,286 ,259 ,685 

59 5,070 ,280 ,759 

12 5,061 ,281 ,688 

40 4,851 ,303 ,766 

48 4,840 ,304 ,700 

74 4,570 ,334 ,822 

33 4,497 ,343 ,810 

42 4,434 ,350 ,791 

24 4,258 ,372 ,849 

65 4,051 ,399 ,912 

67 3,941 ,414 ,924 

34 3,755 ,440 ,958 

3 3,711 ,447 ,950 

7 3,711 ,447 ,924 

10 3,711 ,447 ,890 

11 3,711 ,447 ,845 

41 3,711 ,447 ,790 

46 3,711 ,447 ,726 

49 3,711 ,447 ,653 

51 3,711 ,447 ,574 



Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

16 3,699 ,448 ,506 

57 3,554 ,470 ,591 

23 3,487 ,480 ,588 

47 3,487 ,480 ,507 

31 3,396 ,494 ,534 

75 3,287 ,511 ,585 

14 3,268 ,514 ,528 

68 3,227 ,521 ,497 

43 3,224 ,521 ,419 

15 3,201 ,525 ,368 

19 3,008 ,556 ,531 

58 2,918 ,572 ,568 

22 2,903 ,574 ,507 

93 2,566 ,633 ,837 

89 2,531 ,639 ,817 

63 2,395 ,663 ,884 

5 2,390 ,664 ,842 

92 2,373 ,668 ,804 

94 2,373 ,668 ,739 

81 2,369 ,668 ,671 

86 2,211 ,697 ,798 

28 2,207 ,698 ,736 

25 2,159 ,707 ,727 

50 2,152 ,708 ,658 

73 2,100 ,717 ,652 

13 2,053 ,726 ,638 

30 2,013 ,733 ,614 

18 2,003 ,735 ,539 

37 2,003 ,735 ,447 

39 1,967 ,742 ,412 

55 1,930 ,749 ,379 

36 1,891 ,756 ,349 

4 1,858 ,762 ,310 

9 1,844 ,764 ,246 

52 1,801 ,772 ,225 

66 1,671 ,796 ,323 

32 1,631 ,803 ,291 

71 1,594 ,810 ,256 

26 1,582 ,812 ,191 

95 1,507 ,825 ,205 



Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

64 1,381 ,848 ,294 

27 1,376 ,848 ,205 

77 1,350 ,853 ,156 

17 1,222 ,874 ,231 

29 1,222 ,874 ,142 

8 1,179 ,882 ,113 

38 1,179 ,882 ,058 

44 1,179 ,882 ,025 

53 1,179 ,882 ,009 

85 1,118 ,891 ,006 

1 1,095 ,895 ,002 

70 1,090 ,896 ,000 

6 ,659 ,956 ,014 

Sample Moments (Group number 1) 

Sample Covariances (Group number 1) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 ,226 
   

X1 ,130 ,169 
  

Y1 ,117 ,093 ,238 
 

Y2 ,118 ,089 ,139 ,187 

Condition number = 8,822 

Eigenvalues 

,552 ,135 ,071 ,063 

Determinant of sample covariance matrix = ,000 

Sample Correlations (Group number 1) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 1,000 
   

X1 ,664 1,000 
  

Y1 ,505 ,464 1,000 
 

Y2 ,574 ,498 ,658 1,000 

Condition number = 8,585 

Eigenvalues 

2,683 ,650 ,355 ,312 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 



Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Y1 <--- X1 ,273 ,138 1,976 ,048 par_1 

Y1 <--- X2 ,361 ,120 3,016 ,003 par_2 

Y2 <--- X2 ,242 ,091 2,650 ,008 par_3 

Y2 <--- X1 ,106 ,103 1,027 ,304 par_4 

Y2 <--- Y1 ,424 ,075 5,626 *** par_5 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

Y1 <--- X1 ,231 

Y1 <--- X2 ,352 

Y2 <--- X2 ,266 

Y2 <--- X1 ,101 

Y2 <--- Y1 ,477 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

X1 <--> X2 ,130 ,024 5,362 *** par_6 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

X1 <--> X2 ,664 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

X1 
  

,169 ,025 6,856 *** par_7 

X2 
  

,226 ,033 6,856 *** par_8 

e1 
  

,170 ,025 6,856 *** par_9 

e2 
  

,091 ,013 6,856 *** par_10 

Matrices (Group number 1 - Default model) 

Implied (for all variables) Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 ,226 
   



 
X2 X1 Y1 Y2 

X1 ,130 ,169 
  

Y1 ,117 ,093 ,238 
 

Y2 ,118 ,089 ,139 ,187 

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 1,000 
   

X1 ,664 1,000 
  

Y1 ,505 ,464 1,000 
 

Y2 ,574 ,498 ,658 1,000 

Implied Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 ,226 
   

X1 ,130 ,169 
  

Y1 ,117 ,093 ,238 
 

Y2 ,118 ,089 ,139 ,187 

Implied Correlations (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 1,000 
   

X1 ,664 1,000 
  

Y1 ,505 ,464 1,000 
 

Y2 ,574 ,498 ,658 1,000 

Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 ,000 
   

X1 ,000 ,000 
  

Y1 ,000 ,000 ,000 
 

Y2 ,000 ,000 ,000 ,000 

Standardized Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 ,000 
   

X1 ,000 ,000 
  

Y1 ,000 ,000 ,000 
 



 
X2 X1 Y1 Y2 

Y2 ,000 ,000 ,000 ,000 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 

Y1 ,361 ,273 ,000 

Y2 ,395 ,221 ,424 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 

Y1 ,352 ,231 ,000 

Y2 ,434 ,210 ,477 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 

Y1 ,361 ,273 ,000 

Y2 ,242 ,106 ,424 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 

Y1 ,352 ,231 ,000 

Y2 ,266 ,101 ,477 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 

Y1 ,000 ,000 ,000 

Y2 ,153 ,116 ,000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 

Y1 ,000 ,000 ,000 

Y2 ,168 ,110 ,000 
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H6. Pengaruh Promosi terhadap keputusan pembelian melalui kearifan lokal  

 
H7. Pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian melalui kearifan lokal  

 


