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ABSTRAK 

 HARIYONO, 2022. Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 
Mobil Suzuzki pada PT. Megaputra Sejahtera Cabang Jeneponto. Skripsi Program 
Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Asdi dan Pembimbing II Asdar. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Bauran promosi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian mobil Suzuki di 
PT. Megaputra Sejahtera. Besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan 
rumus Slovin yaitu sebanyak 34 pelanggan. Sampel ditentukan dalam penelitian ini 
menggunakan teknik random sampling, sedangkan teknik pengumpulan datanya 
melalui kuesioner. Pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis 
regresi linier sederhana, uji koefisien determinasi dan uji parsial (Uji t). 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai, koefisien determinasi sebesar 
73,4%, berdasarkan nilai koefisien menunjukkan bahwa variabel bauran pemasaran 
berpengaruh signifikan sebesar 73,4% terhadap variabel keputusan pemebelian 
mobil Suzuki pada PT.Megaputra Sejahtera, sedangkan sisanya sebesar 26,6% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Kata Kunci : Bauran Promosi, Keputusan Pembelian. 
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ABSTRACT 
 
 

 
HARIYONO, 2022. The Effect of Promotional Mix on Suzuzki Car Purchase 
Decisions on PT. Megaputra Sejahtera Jeneponto. Thesis of Management Study 
Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah 
Makassar. Supervised by Advisor I Asdi and Advisor II Asdar. 
 This study aims to determine whether the promotion mix has a positive and 
significant effect on purchasing decisions for Suzuki cars at PT. Megaputra 
Prosperous. The size of the sample is determined using the Slovin formula, which is 
as many as 34 customers. The sample was determined in this study using a random 
sampling technique, while the data collection technique was through a questionnaire. 
Processing and analyzing data using simple linear regression analysis techniques, 
coefficient of determination test and partial test (t test). 
 The results of data analysis show that the value of the coefficient of 
determination is 73.4%, based on the coefficient value indicates that the marketing 
mix variable has a significant effect of 73.4% on the Suzuki car purchase decision 
variable on PT. Megaputra Sejahtera, while the remaining 26.6% is influenced by by 
other variables not examined in this study. 
 
Keywords: Promotional Mix, Purchase Decision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Promosi merupakan usaha yang dilakukan pemasar untuk mempengaruhi 

pihak lain agar berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran. Keberhasilan 

perusahaan dibidang pemasaran didukung oleh kegiatan promosi yang efektif, 

untuk itu pengembang menggunakan promosi untuk memicu transaksi. semakin 

sering suatu produk diperkenalkan kepada konsumen dengan memperbaiki dan 

menjamin kualitas produk, maka konsumen termotivasi untuk memiliki produk 

tersebut. 

Atas dasar ini, pihak perusahaan PT. Megahputra Sejahtra menyadari 

bahwa untuk mengambil keputusan pembelian, maka bauran promosi menjadi 

penting di dalam mempengaruhi konsumen untuk memutuskan pembelian 

produk. Bauran promosi inilah menjadi sebuah hal yang utama didalam 

melakukan pengenalan suatu produk untuk mengambil keputusan pembelian 

produk. 

Pertimbagan untuk menerapkan bauran promosi yang ditempuh oleh PT. 

Megahputra Sejahtra Cabang Jeneponto yaitu melalui promosi periklanan, 

promosi penjualan, publitas, penjualan personal dan penjualan langsung. Promosi 

ini menjadi upaya untuk memperkenalkan produk kepada konsumen dengan hal-

hal yang berkaitan dengan produk otomotif khususnya yang terkait dengan 

1 
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produk yang ditawarkan, tipe mesin yang ditawarkan, kenggulan produk, standar 

harga yang ditawarkan, dan fasilitas yang tersedia di perusahaan. 

PT. Mehaputra Sejahtra Cabang Jeneponto merupakan salaha satu 

cabang penjualan Otomitif Mobil Suzuku yang berada dikota jeneponto yang 

setiap harinya selalu ada pelanggan/konsumen, karena PT. Megaputra Sejahtra 

Cabang Jeneponto selalu mempromosikan keunggulan, dan kualitas produknya. 

Pada umumnya, konsumen yang ingin melakukan pembelian sebuah 

produk selalu mencari informasi pengenalan produk yang tujuannya untuk 

melakukan perbandingan dan melakukan tinjauan langsung sesuai dengan 

bentuk promosi yang menjadi informasi bagi konsumen dalam mengambil sebuah 

keputusan. Melalui bauran promosi inilah pihak perusahaan mampu 

memperkenalkan produknya melalui strategi periklanan, promosi penjualan, 

publitas, penjualan personal, dan hubungan masyarakat (penjualan langsung) 

Saat ini, keadaan persaingan semakain kompetitif yang ditandai dengan 

semakin banyak perusahaan sejenis yang menawarkan produk sejenis dipasaran. 

Untuk memenangkan persaingan, perusahan harus memiliki strategi promosi dan 

merumuskan yang berorientasi kepada konsumen, agar produk yang ditawarkan 

perusahaan yang dipasarkan dapat diterima oleh konsumen. Disamping itu, 

setiap perusahan salalu dihadapkan pada berbagai masalah yang timbul dari 

berbagai faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan 

yang harus diperhatikan, agar posisi produknya dipasar mampu bersaing. 

Strategi pemasaran yang baik  harus dibangun dengan atas dasar 

pemahaman bisnis yang kuat dalam dinamika pasar, dikombinasikan dengan 
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pemahaman kebutuhan (needs) atau keinginan(wants), pesaing, skills human 

capit al, pemasok baik kedalam maupun keluar. 

Wujut dari promosi yang diterapkan oleh PT. Megahputra Sejahtra 

Cabang Jeneponto, melalui pemberian informasi secara presentase, melakukan 

kegiatan promosi yang berulang-ulang untuk menarik konsumen dalam 

mengambil suatu keputusan atas promosi yang ditawarkan, memberikan 

informasi kepada konsumen harus jelas dan benar agar menarik perhatian dalam 

mengambil sebuah keputusan. Salah satunya melakukan promosi dengan 

memperlihatkan brosur yang sesuai dengan iklan agar konsumen yakin terhadap 

produk yang di tawarkan. 

Ketika ingin meraih keberhasilan pemasar perlu dipahami faktor 

mempengaruhi pembeli dan mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana 

konsumen agar melakukan proses pembelian. Peranan media semakin besar, 

karna dipengaruhi oleh perkembagan teknologi hal ini dapat dilihat dengan 

semakin bertambahnya jumlah perusahaan dengan produk yang sama, media 

sangat berperan dalam persaingan antar sesama perusahaan semakin tajam. 

Strategi bauran pemasaran lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

yaitu melakukan peomosi melalui publitas taitu suatu metode penyebaran 

informasi tentang produk yang akan ditawarkan kepada konsumen dapat 

dilakukan melalui  media cetak (surat kabar, majalah, brosur) media elektronik 

radio dan media audio visual (TV, Internet). Bauran promosi publitas ini secara 

langsung maupuin tidak langsung memberikan informasi kepada konsumen untuk 

menarik minat pembelian produk otomotif sesuai dengan kebutuhannya. 
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Adanya bauran promosi akan mempengaruhi pembelian, konsumen dalam 

menentukan pengsambilan  keputusan pembelian ada beberapa sub keputusan 

yakni: keputusan produk, keputusan merek, keputusan penyalur, keputusan 

kuantitas, keputusan waktu dan keputusan metode pembayaran. Indikasi yang 

dapat dilihat dari meningkatnya produk penjualan yaitu dilihat dari banyaknya 

konsumen mengetahui produk yang ditawarkan, banyaknya konsumen yang 

memesan produk yang ditawarkan dan banyaknya pembelian yang melakukan 

transaksi setiap waktu. 

Berdasarkan uraian diatas menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji 

dan diteliti dalam memahami pentinya bauran promosi dan pengaruhnya terhadap 

pengambilan keputusan pemnbelian produk-produk otomotif, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Bauran Promosi 

terhadap Keputusan Pembelian Mobil Suzuki pada PT. Megahputra 

Sejahtera Cabang Jeneponto”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Bauran Promosi 

berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Mobil Suzuki pada PT. Megahputra 

Sejahtera Cabang Jeneponto? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 
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Bauran Promosi terhadap Keputusan Pembelian Mobil Suzuki pada PT. 

Megahputra Sejahtera Cabang Jeneponto. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat penelitian secara teoritis bermanfaat bagi yang masih dalam 

pengambagan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan yang diteliti dari segi teoritis baik dari penulis maupun 

pembaca. 

 Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang 

digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum atau 

tidak sama sekali. Namun dapat juga mempertajam atau mengugurkan teori 

tersebut setelah mengetahui hasil penelitian tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian dilakukan karena ada sesuatu akan dipecahkan atau 

masalah yang ingin diselesaikan, berdasarkan masalah yang akan diteliti 

ialah bagaimana Pengharuh Bauran Promosi terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen produk Mobi pada PT. Megahputra Sejahtera Cabang Jeneponto.  

  



 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Promosi 

Promosi berasal dari kata Promate yang artikan sebagai 

mengembangkan atau meningkatkan. Promosi adalah kegiatan untuk 

memperkenalkan sebuah produk barang/jasa kepada masyarakat atau 

pembeli dengan menggunakan beragam cara guna menarik perhatian calon 

pembeli, tujuan khususnya adalah meningkatkan volume penjualan. 

Sehingga produk dengan sendirinya mampu membuat calon pembeli lebih 

puas dengan barang/jasa yang ditawarkan. Menurut William j. Schoell 

(1993:424) Menyatakan, promosi ialah usaha yang dilakukan oleh marketer, 

berkomunikasi dengan calon audiens. 

Tantangan yang dihadapi sebelum membuat message, terlebih 

dahulu perusahaan harus mengubah pola pikir. Kemudian, di perhatikan 

siapa konsumennya dan kondisi budaya, karakter konsumen. Diperhatikan 

kultur budaya konsumen, psikologis, perilaku umum konsumen dan lain-lain 

agar mudah menjalin komunikasi antara pihak perusahaan dengan 

konsumen. Dalam hal ini dapat diartikan jangan menyamaratakan konsumen. 

Perlu diingat promosi yang baik iyalah mampu mengajak konsumen dalam 

hal mengenalkan fungsi dan keunggilan  produk yang kita miliki. 

6 
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Perusahaan tidak akan lepas dari kegiatan-kegiatan promosi, karena 

promosi salah satu faktor mempertahankan dan memajukan perusahaan. 

Promosi salah satu alat untuk menginformasikan mengenai fungsi, kegunaan 

dan keunggulan produk agar konsumen dapat yakin terhadap produk yang di 

promosikan. Menurut Michael Ray, mendefinisikan prososi sebagai kordinasi 

dari seluruh upaya yang dimulai pihak penjual untuk membagun berbagai 

saluran informasi dan persuasi untuk menjual barang dan jasa atau 

memperkenalkan suatu gagasan. Walaupun komunikasi antara perusahaan 

dan konsumen secara implisit berlangsung pada setiap unsur atau bagian 

dari marketing mix sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, namun 

Sebagian besar komunikasi perusahaan berlangsung sebagai bagian dari 

suatu program-program promosi yang dapat diawasi dan disusun sedetail 

mungkin agar promosi tepat sasaran. 

  promosi merupakan komponen yang sangat penting untuk menunjang 

kegiatan pemasaran dan mendapatkan perhatian yang serius dari 

perusahaan. tujuan kegiatan promosi untuk menginformasikan dan 

mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang keberadaan produk, 

tentang kemanfaatan, tentang keunggulan produk, tentang atribut-atribut 

yang dimiliki, tentang harga, tentang bagaimana memprolehnya. Kegiatan 

promosi penting dierah keterbukaan informasi serta dukungan kemajuan 

ternologi. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki cara yang efektif untuk 

bisa menyampaikan berita kepada masyarakat dengan efektif. 
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2. Bauran Promosi (Promotion Mix) 

  Bauran promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari 

unsur-unsur promosi tersebut, maka untuk dapat efektifnya promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan, perlu ditentukan terlebih dahulu peralatan atau 

unsur promosi apa yang sebaiknya digunakan dan bagaimana 

pengkombinasian unsur-unsur tersebut agar hasilnya dapat optimal. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2012:408) mendefinisikan bauran promosi (promotion 

mix) sebagai perpaduan spesifik alat-alat promosi yang digunakan 

perusahaan untuk mengkombinasikan value ke costumer secara persuasive 

dan membagun costumer relationships. 

  Menurut Alma (2005:179), promosi pada hakikatnya adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktifitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan meningkatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, 

dan loyar pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

  Kegiatan promosi tidak boleh berhenti hanya pada memperkenalkan 

produk kepada konsumen saja, akan tetapi harus dilanjutkan dengan upaya 

untuk mempengaruhinya agar konsumen tersebut menjadi senang dan 

kemudian membeli produnya. Oleh karena itu promosi merupakan keiatan 

yang ditunjukan 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. 
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  Menurut William J. Yang kutip Basu Swastha dan Irawan (2008:349) 

dalam bukunya manajemen pemasaran modern mengemukakan bahwa, 

promotion mix adalah kombinasi strategi yang paling baik variable-variabel 

periklanan, personal selling, dan penjualan. Menurut kotler dan Gary 

Amstrong dalam Sindoro (2000) bauran promosi adalah ramuan khusus dari 

iklan pribadi, promosi penjualan dan hubungan masyarakat yang 

dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. 

  Dalam penggabungan sistem promosi yang diterapkan untuk 

mencapai sebuah tujuan serta memberikan informasi yang dapat 

mengarahkan konsumen untuk melakukan pembelian. Menurut Kotler 

Amstrong (2012:432) Bauran promosi atau disebut juga dengan marketing 

communications mix adalah suatu perpaduan dari alat-alat promosiyang 

digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai untuk konsumen 

dan membagun hubungan dengan konsumen. Menurut Kotler dan Keller 

(2012:202) dijelaskan bahwa bauran promosi memiliki 5 unsur, yaitu: 

a. Periklanan (advertising)  

Periklanan merupakan alat utama bagi perusahaan untuk 

mempengaruhi konsumen. Perilaku ini dapat dilakukan oleh pengusaha 

lewat surat kabar, radio, majalah, bioskop, televise, atauipun dalam 

bentuk poster-poster yang dipasang dipinggir jalan atau ditempat-tempat 

yang strategis. Oleh karena itu periklanan haruslah dibuat sedemikian 

rupa sehingga menarik perhatian para  pembacanya. Dalam hal ini perlu 

diperhatikan agar pemilihan media atau massa media yang akan 
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dipergunakan. Menurut Drs Basu Swastha, periklanan adalah 

komunikasi non individu, dengan sejumlah biaya, melalui berbagai media 

yang dilakukan oleh perusahaan, Lembaga, non Lembaga, non laba, 

serta individu-individu. 

Iklan memang melakukan promosi melalui media yang bersifat 

massal, hal ini dilakukan karena media yang bersifat massal memiliki 

sifat  kegunaan yang efektif dan efisisen dari segi kualitas dan kuantitas. 

Dengan kemampuan penyebaran yang luas serta mampu dilihat oleh 

banyak orang, sehingga dapat mencapai target sasaran yang diinginkan 

oleh perusahaan. 

Dalam pandangan Kotler (1999:272) menyatakan bahwa iklan 

diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek yaitu aspek isi pesan, aspek 

tujuan dan aspek pemilik iklan.Berikut akan diuraikan secara singkat: 

1. Aspek isi pesan mencakup product advertising dan institutional 

advertising. 

a) Product advertising adalah iklan yang berisi informasi produk 

barang dan jasa suatu perusahaan. Kategori iklan ini adalah 

direct-action advertising yaitu iklan produk yang di desain 

sedemikian rupa untuk mendorong tanggapan segera dari 

khalayak atau pemirsa, dan indirect-action advertising yaitu iklan 

produk yang di desain untuk menumbuhkan permintaan dalam 

jangka panjang. 
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b) Institutional advertising yaitu iklan yang di desain untuk member 

informasi tentang usaha bisnis pemilik iklan dan membagun 

doodwill serta image positif bagi organisasi. Institutional 

advertising terdiri patronage advertising yakni iklan yang 

menginformasikan usaha bisnis pemilik iklan, dan iklan layanan 

masyarakat (public service advertising) yakni iklan yang 

menunjukkan bahwa pemilik iklan adalah warga yang baik, 

karena memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

2. Aspek tujuan mencakup pioneering advertising, competitive 

advertising, dan reminder advertising. 

a) Pioneering advertising yaitu iklan yang berupaya 

menciptakan permintaan awal. 

b) Competitive advertising yaitu iklan yang berupaya 

mengembangkan pilihan pada merek tertentu. 

c) Reminder advertising yaitu iklan yang berupaya melekatkan 

nama atau merek tertentu di benak khalayak. 

 Stoner (2003:185) secara eksplisit menjelaskan bahwa iklan 

merupakan bentuk promosi yang sangat berperan penting dalam 

mengubah image mengenai produk dan minat dari konsumen untuk 

membeli suatu produk. Karenanya dalam memberikan pengembangan 

potensi konsumen untuk memperbaiki minatnya membeli suatu produk, 

harus dipahami konsep iklan yaitu: 
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1. Public presentation 

 Public presentation merupakan suatu pendekatan 

memperkenalkan suatu produk yang diiklankan oleh banyak 

informan tentang produk tersebut, sehingga produk tersebut menjadi 

suatu yang lengkap dalam penginformasiannya yang berdampak 

adanya ketegasan dari konsumen untuk memilih alternatif sesuai 

dengan informasi yang mengkonfirmasikannya tentang produk 

tersebut. 

2. Pervasiveness  

 Pervasiveness adalah pesan iklan yang sama dapat diulang-

ulang untuk dapat memantapkan penerimaan informasi tentang 

subyek atau obyek pesan yang ingin disampaikan. 

3. Amplified Expressiveness 

 Amplified Expressiveness adalah sifat dari pesan atau iklan 

yang mampu mendramatisasi suatu produk melalui gambar dan 

suara untuk menggugat dan mempengaruhi perasaan konsumen 

untuk membeli suatu produk atau tertarik pada jasa yang 

ditawarkan. 

4. Impersonaliti  

 Impersonaliti adalah iklan yang sifatnya tidak memaksa 

konsumen untuk memperhatikan dan menanggapinya, karena 

merupakan komunikasi yang menolong (satu arah). 
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b. Penjualan Personal (Personal Selling) 

penjualan personal adalah komunikasi langsung (tatap muka) 

antara penjual dan calon pelanggan umtuk memperkenalkan suatu 

produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman 

pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba 

dan membelinya. Dalam penjualan, personal selling memiliki pran dalam 

strategi produk, harga, distribusi dan promosi.  

Peran Personal Selling dalam strategi produk dimasa lalu, penjual 

dan manajer penjual memiliki masukan yang terbatas dalam keputusan 

pengembagan produk.  Tetapi dibawah konsep pemasaran, penjualan 

personal (pribadi) menentukan produk yang diinginkan dengan 

mengutamakan manfaat, dan memberikan bimbigan selama tahap 

pengembagan produk, mereka berpartisipasi dalam pengujian produk 

dan uji pemasaran.Menurut Kotler dan Amstrong (2014,429) menyatakan 

bahwa penjualan pribadi adalah ungkapan secara langsung dalam suatu 

komunikasi antara seorang calon pembeli dengan tujuan melakukan 

penjualan. 

Beberapa peran personal selling dalam strategi penjualan produk: 

1) Peran personal selling dalam strategi distribusi 

Tenaga penjualan memiliki koneksi lebih dekat dengan 

komponen distribusi  bauran pem,asaran. Saluran distribusi adalah 

rute dengan judul pada produk mengambil dari produsen ke 

pengguna akhir. Pengalihan kepemilikan ini dapat terjadi dalam dua 



14 
 

 
 

cara: langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus distribusi 

lansung, perusahaan atau penyedian barang langsung berhubungan 

dengan konsumen. Dutribusi tidak langsung melibatkan penggunaan 

perantara (grosir dan pengecer) yang membeli dan menjual kembali 

barang dagangan. 

2) Peran Personal Selling dalam strategi promosi 

Elemen terakhir dari bauran pemasaran adalah promosi, 

presentasi pesan informative dan persuasive dengan target pasar 

perusahaan dalam upaya untuk merangsang penjualan. Personal 

selling merupakan unsur yang sangat penting dari upaya ini, bekerja 

sama dengan iklan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. 

Iklan adalah alat jangka panjang yang dirancang untuk menciptakan 

mengankat nama produk maupun  produk perusahaan dan manfaat 

utama mereka. Sedangkan iklan dan promosi penjualan membuka 

jalan bagi personal selling dan bertindak dalam kapasitas mendukung. 

3) Peran Personal Selling dalam strategi harga 

Penjual dan manajer dapat membantu untuk memberi harga 

dalam berbagai cara. Mereka memastikan strategi harga yang 

kompetitif dan reaksi pasar mengukur tingkat harga alternatif, mereka 

dapat menyarankan manajemen senior dalam keputusan harga, atau 

mereka bisa untuk diberikan bebera[pa pertimbagan kepada 

konsumen dalam menyesuaikan harga dengan konndisi pasar yang 

dihadapi perusahaan. 
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Kotler (2004:224), menyatakan Penjualan personal merupakan 

alat yang paling eferktif-biaya pada tahap proses pembelian lebih lanjut, 

terutama dalam membaguan preferensi, keyakinan dan tindakan 

pembelian. Alasanya adalah karena penjualan personal, jika 

dibandingkan dengan periklanan, memiliki tiga manfaat tersendiri, yaitu: 

a. Konfrontasi personal (personal confrontation): penjualan personal 

mencakup hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara 

dua orang atau lebih. Masing-masing pihak dapat mengobservasi 

reaksi dari pihak laindengan lebih dekat dan segera melakukan 

penyesuaian. 

b. Mempererat (coltivation): penjualan personal memungkinkan 

timbulnya berbagai jenis hubungan mulai dari hubungan 

penjualan sampai hubungan yang lebih erat lagi. Wiraniaga 

biasanya sudah benar-benar mengertahui minat pelanggan yang 

terbaik. 

c. Respons (response): penjualan personal membuat pembeli 

merasa berkewajiban untuk mendegarkan pembicaraan 

wiraniaga, pembeli terutama sekali harus menanggapi, walaupun 

tanggapan tersebut hanya berupa suatu ucapan “terima kasih” 

secara sopan. 

Kotler (2004:226), mengatakan bahwa seorang wiraniaga yang 

terlatih secara efektif dapat memberikan tiga sumbagan penting, yaitu: 
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a. Meningkatkan posisi persedian: wira niaga dapat membujuk 

penyalur untuk mengambil lebih banyak pertsediaan dan 

memberikan ruang rak yang lebih luas untuk merek perusahaan. 

b. Membagun antusiasme: wiraniaga dapat membagun antusiasme 

penyalur untuk suatu produk baru dengan mendramatisasi 

periklanan yang direncanakan dan dukungan promosi. 

c. Penjualan missioner: wiraniaga dapat membuat lebih banyak 

penyalur menandatangani kontrak untuk menjual merek 

perusahaan. 

Kelemahan dari penjualan personal ini adalah adanya wiraniaga 

yang menunjukkan komitmen biaya jangka panjang yang lebih 

besar daripada periklanan. Periklanan dapat ditampilkan dan 

dihentikan, tetapi jumblah wiraniaga sulit diubah. 

c. Promosi penjualan (sales promotion) 

Promosi penjualan adalah kegiatan perusahaan untuk 

menjajakan produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga 

konsumenakan akan mudah untuk melihatnya dan bahkan dengan cara 

penempatan dan pengaturan tertentu maka produk tertentu akan 

menarik perhatian konsumen. Manurut Kotler dan Amstrong (2014, 429) 

menyatakan bahwa Promosi penjualan merupakan cara untuk 

meningkatkan pembelian barang dan jasa dengan secara cepat. yang 

termasuk kedalam kategori promosi penjualan ini bisa berupa pemberian 
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diskon, pemberian voucher belanja produk, pemberian hadiah secara 

langsung atau dengan kegiatan kontes. 

Dalam promosi penjualan secara umum dapat dibedakan menjadi 

dua bagian, yaitu promosi penjualan yang berorientasi kepada 

konsumen dan promosi penjualan yang yang beriorientasi kepada 

perdagangan. Promosi penjualanyang beriorientasi kepada konsumen 

ditujukan kepada pengguna atau pemakai akhir suatu barang atau jasa 

yang mencakup pemberian kupon, pemberian sampel produk, potongan 

harga,undian berhadiah dan kontes. 

Promosi penjualan yang berorientasi kepada perdagangan 

ditujukan kepada pihak-pihak yang menjadi perantara pemasaran 

(marketing intermediaries), yaitu para pedagang pengecer (retailer), 

pedagang besar dan distributor. Bentuk-bentuk promosi jenis ini antara 

lain berupa pemberi bantuan dana promosi, pengaturan atau 

penyesuaian harga jual produk dan kontes penjualan. 

Biasanya kegiatan ini juga dilakukan kombinasi dengan kegiatan 

promosi lainnya, biasanya relatif lebih murah dibandingkan periklanan 

dan penjualan pribadi.Selain itu promosi penjualan juga lebih fleksibel 

karena dapat dilakukan setiap saat dengan biaya tersedia dan bisa 

dimana saja. 

Sifat-sifat yang terkandung didalam promosi penjualan, 

diantaranya adalah komunikasi, intensif dan invitasi. Menurut Kotler 
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(1999:292) menyatakan bahwa dalam menggunakan promosi penjualan, 

perusahaan dapat memetik manfaatnya, diantaranya: 

1) Komunikasi 

Komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu 

entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan 

tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dalam 

promosi penjualan dapat menerima akan ada timbulnya kritikan 

namun kritikan itu dengan sendirinya membagun memperbaiki 

produk. 

2) Insentif  

Perusahaan dapat memberikan tambahan perhatian kepada 

pelanggan setia dengan memberikan hadiah, tambahan faisilitas atau 

kemudahan lainnya. Perusahaan dapat memberikan persetujuan 

penjualan kredit atau up-grade kartu kredit secara gratis dan seketika 

pada saat promosi penjualan. 

3) Invitasi  

Perusahaan dapat mengundang nasabah pada saat promosi 

penjualan dengan maksud untuk merealisasikan pembelian produk 

dan pemberian penjelasan produk. 

 Menurut Tjiptono (2004:229) menambahkan bahwa promosi 

penjualan yang dilakukan dapat dokelompokkan berdasarkan tujuan 

yang ingin dicapai. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. 
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1) Costomer promotion yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 

merangsang/medorong konsumen untuk membeli. 

2) Trade promotion yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 

menmdorong/merangsang pedagang grosir, pengecer, eksportif, 

dan importer untuk memperdagankan barang atau jasa dari sponsor. 

3) Sales force promotion yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 

memotivasi armada penjualan. 

4) Business promotion yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 

memperoleh konsumen baru, mempertahankan kontak hubungan 

dengan konsumen, memperkenalkan produk baru, menjual lebih 

banyak kepada konsumen dan mendidik konsumen. 

Secarah keseluruhan teknik-teknik promosi penjualan merupakan 

taktik pemasaran yang berdampak pada jangka sangat pendek. Malah 

kadang-kadang penjualan hanya meningkat selama kegiatan promosi 

penjualan berlangsung. Promosi penjualan juga tidak mampu 

meruntuhkan loyalitas konsumen terhadap produk lain, bahkan promosi 

penjualan yang terlalu sering malah dapat menurunkan citra kualitas 

barang/jasa tersebut, karena konsumen bisa menginterpretasikan bahwa 

barang/jasa tersebut berkualitas rendah atau termasuk kategori 

murahan. Meskipun demikian diakui bahwa promosi penjualan 

menghasilkan tanggapan yang lebih cepat daripada iklan (Kotler, 

1999:141). 
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d. Hubungan Masyarakat (public relation and publicity) 

Hubungan masyarakat merupakan upaya komunikasi menyeluruh 

dari suatu perusahaan untuk mengetahui persepsi, opini, keyakinan, 

danm sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. 

Kelompok-kelompok yang dimaksud disini adalah mereka yang terlibat, 

mempunyai kepentingan, dan dapat memengaruhi kemampuan 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menurut pandagan Bianco, 

(2010) Hubungan Masyarakat adalah seni menciptakan pengertian 

publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan public 

terhadap suatu individu/organisasi. 

Dalam pelaksanaan hubungan masyarakat dapat dilakukan oleh 

indipidu kunci dari suatu perusahaan dan dapat pula dilakukan oleh 

suatu lembaga formal dalam bentuk biro, departemen, maupun saksi 

hubungan masyarakat dalam  suatu sturuktur organisasi.Jika ditinjau dari 

aspek manajemen, maka hubungan masyarakat didefinisikan sebagai 

funngsi manajemen yang menilai sikap publik, menentukan 

kebijaksanaan seseorang atau organisasi demi kepentigan publik, serta 

merencanakan dan melakukan program kegiatan untuk meraih 

pergantian dan dukungan publik. 

Publisitas merupakan suatu langkah perusahaan dalam rangka 

memperkenalkan ke masyarakat dengan menggunakan media-media 

yang dikenal nonkomersil. Untuk perusahaan, kegiatan publisitas dapat 

ditempuh dengan menyelenggarakan suatu kegiatan yang melibatkan 
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semua masyarakat umum dan cenderung bukan merupakan sebuah 

ajang penjualan produk dan periklanan, sehingga mampu menarik 

perhatian wartawan media massa untuk meliput dan menyiarkannya 

sebagai berita luas agar mudah samapai ke masyarakat 

Meskipun publisitas mempunyai kesamaan dengan periklanan, 

yaitu disebarkan dan diberitakan dalam media massa, publisitas lebih 

netral karena tidak memuat pesan-pesan propaganda untuk 

mengkomsumsi produk perusahaan. Masyarakat akan lebih menilai 

suatu publisitas dalam media massa sebagai informasi, berita yang layak 

diketahui oleh semua masyarakat secara luas dan merata. Oleh 

karenanya, publisitas sangat diinginkan oleh perusahaan karena biaya 

yang dikeluarkan relative lebih kecil dibandingkan dengan biaya dari 

periklanan, dan juga informasi yang disebarkan lebih luas dan persepsi 

beritanya bersifat netral. Dengan karakteristik seperti ini, maka publisitas 

menjadi pilihan promosi yang cocok untuk membangun citra atau nama 

baik produk maupun perusahaan dengan dimensi jangka panjang. 

Meski pemasar cenderung jarang menggunakan hubungan 

masyarakat, program hubungan masyarakat yang direncanakan dengan 

baik dan dikoordimnasikan dengan elemen bauran promosi yang lain 

dapat menjadi sangat efektif.  

Dalam melaksanakan Kegiatan-kegiatan hubungan masyarakat 

meliputi hal-hal berikut: 
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1) Hubungan pers, memberikan informasi yang pantas/layak dimuat 

disurat kabar atau media massa lainya agar dapat menarik perhatian 

publik. 

2) Publitas produk, aktifitas ini meliputi meliputi berbagai upaya untuk 

memublikasikan produk-produk tertentu. 

3) Komunikasi korporat, Kegiatan ini mencakup komunikasi internal 

dan eksternal, serta mempromosikan pemahaman tentang 

organisasi. 

4) Melobi, merupakan usaha untuk bekerja sama dengan pembuat 

undang-undang dan pejabat pemerintah sehingga perusahaan 

mendapatkan informasi-informasi penting yanmg berharga. 

5) Konseling, aktifitas ini dilakukan dengan jalan memberi saran dan 

pendfapat kepada manajemen mengenai masalah-masalah yang 

berkaitan dengan publik serta mengenai posisi dan citra 

perusahaan. 

Hubungan masyarakat kerap kali disamakan dengan 

propaganda. Memamng tujuannya sama, yaitu memperoleh dukungan 

publik. Akibatnya timbul anggapan bahwa hubungan masyarakat hanya 

memberi  informasi yang baik-baik saja dan menutupi hal-hal yang 

buruk, termasuk di dalamnya anggapan bahwa hubungan masyarakat 

sering mengendalikan pers. 
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e. Penjualan langsung (Direct Marketing) 

Penjualan lansung adalah bentuk tahapan-tahapan proses 

implementasi penjualan yang dimulai dari penyedian produk berupa 

barang dan jasa yang kemudian dilanjutkan dengan implementasi 

transaksi antara penjual dan pembeli, yang membentuk adanya periku 

berupa sikap dan tanggapan terhadap penjualan yang di berikan 

berdasarkan tingkat preferensi, keyakinan dan Tindakan pembelian. 

Menurut Cipto,(200:69) dalam penjualan langsung adalah suatu unsur 

yang paling efektif di dalam melakukan suatu bauran promosi.  

Penjualan langsung memiliki tiga ciri khusus yaitu: 

1. Konfrontasi personal, adalah penjualan langsung mencakup 

hubungan yang luas, langsung dan interaktif antara dua pihak lain 

dengan lebih dekat. 

2. Mempererat, yaitu penjualan langsung yang memungkinkan 

timbulnya berbagai hubungan mulai dengan hubungan penjualan 

sampai hubungan persahabatan. 

3. Tanggapan, yaitu penjualan langsung yang membuat pembeli 

merasa berkewajiban untuk mendengarkan pembicaraan wiraniaga. 

Sambriana (1997:47), menyatakan bahwa penjualan langsung 

adalah suatu bentuk keterkaitan antara pihak yang berkeinginan dengan 

pihak untuk pemenuhan kepuasa yang diberikan kepada kepada 

pelanggan dan saling keterkaitannya.  
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Dalam melakukan penjualan langsung, Ada tiga unsur yang 

mendasari implementasi penjualan langsung yaitu pertama, adanya 

tingkat konfrontasi personal pemasaran. Kedua, adanya keeratan yang 

timbul sebagai hubungan timbal balik antara penjualan dan hubungan 

persahabatan sesuai dengan minat atau keinginan yang harus dipenuhi 

dan dipuaskan. Ketiga, tanggapan mengenai penjualan antara pembeli 

yang harus berkewajiban untuk mendengarkan berbagai pembicaraan 

dan wacana yang berkaitan dengan penjual produk atau jasa yang 

diinginkan 

3. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

 Keputusan merupakan hasil penyelesaian masalah yang dihadapinya 

dengan tegas.Keputusan pembelian merupakan perilaku yang dilakiukan 

oleh individu sebagai seorang konsumen. Menurut Setiadi (2003:124) 

mengatakan bahwa Keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian 

yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih 

perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Selain itu Swatha dan 

Irawan (2008:105), keputusan pembelian adalah pemahan konsumen 

tentang keinginan dan kebutuhan akan suatu produk dengan menilai sumber-

sumber yang ada dengan menetapkan tujuan pembelian serta 

mengidentifikasikan alternative sehingga pengambilan keputusan untuk 

membeli yang disertai dengan perilaku setelah melakukan pemeblian. 
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 Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan final yang dimiliki 

seorang konsumen  untuk membeli suatu barang atau jasa dengan berbagai 

pertimbagan-pertimbangan tertentu. Keputusan pembelian yang dilakukan 

oleh konsumen mengambarkan seberapa jauh pemasar dalam usaha 

memasarkan suatu produk ke konsumen. 

 Menurut Sumarwan (2008:289) menyatakan bahwa, keputusan 

pembelian adalah sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih 

pilihan alternative. Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan maka 

ia harus memilih pilihn alternative. Kotler dan Amstrong (2012:188) 

menyatakan dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat 

membentuk lima sub keputusan, yaitu : 

1) Keputusan produk  

 Konsumen menentukan produk mana yang akan dibeli, 

konsumen akan memilih produk yang memiliki nilai baginya. Dalam hal 

ini, perusahaan harus memusatkan perhatian kepda konsumen yang 

berniat membeli sebuah produk serta alternatifnya yang mereka 

perttimbangkan. Konsumen dapat mengambil keputusan untuk memilih 

sebuah produk  dengan pertimbagan: 

a. Keunggulan produk, yaitu tingkat kualitas diharapkan oleh 

konsumen pada produk yang dibutuhkan dari beragam pilihan yang 

ada. 

b. Manfaat produk, yaitu tingkat kegunaan yang dapat diperoleh 

konsumen pada tiap pilihan produk untuk memenuhi kebutuhannya. 
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c. Pemilihan produk, yaitu pilihan konsumen pada produk yang akan 

dibelinya sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan manfaat yang 

akan diperolehnya. 

2) Keputusan merek 

Konsumen harus memiliki keputusan tentang merek mana yang 

akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. 

Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen 

memilih sebuah merek produknya: 

a. Keterikatan pada merek, yaitu keterikatan pada citra merek yang 

sudah melekat pada produk yang dibutuhkan. 

b. Kebiasaan pada merek, yaitu konsumen memilih produk dengan 

merek tertentu, karena terbiasa dengan merek tersebut pada produk 

yang dibelinya. 

c. Kesesuaian harga, yaitu konsumen selalu mempertimbangkan harga 

yang sesuai dengan kualitas dan manfaat produk yang akan 

diperolehnya. 

3) Keputusan penyalur 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang penyaluran 

mana yang akan dikunjungi. Setiap konsumen memiliki perbedaan 

pendapat dalam  hal menentukan penyalur, dapat dikarenakan faktor 

lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan barang yang lengkap, 

kenyamanan berbelanja, dan keleluasaan tempat. 
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a. Kemudahan untuk mendapatkan produk yang diinginkan, konsumen 

akan merasa lebih nyaman jika lokasi pendistribusian produk mudah 

dijangkau dalam waktu yang singkat. 

b. Pelayanan yang diberikan, dengan pelayanan yang baik maka akan 

menimbulkan kenyamanan konsumen sehingga konsumen akan  

selalu memilih lokasi tersebut. 

c. Ketersedian barang, kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap 

produk tidak dapat dipastikan kapan terjadi namun dengan 

ketersediaan barang yang memadai pada penyalur akan membuat 

konsumen memilih untuk melakukan pembelian ditempat tersebut. 

4) Keputusan kuantitas 

 Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa 

banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang 

dilakukan mungkin lebih dari satu jenis produk. Dalam hal ini perusahaan 

harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang 

berbeda-beda dari para pembeli. Karena konsumen akan menentukan: 

a. Keputusan jumlah pembelian, selain keputusan pada pilihan merek 

yang ditentukan konsumen, konsumen juga dapat menetukan 

kuantitas barang yang dibelinya. 

b. Keputusan pembelian untuk persediaan, dalam hal ini konsumen 

memiliki produk selain untuk memenuhi kebutuhannya juga 

melakukan beberapa tindakan persiapan dengan sejumlah 
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persediaan produk yang mungkin dibutuhkannya pada saat 

mendatang. 

5) Keputusan waktu 

 Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia 

harus melakukan pembelian masalah ini menyangkut adanya 

ketersedian uang. Oleh karena itu perusahaan harus dapat mengukur 

waktu produksi dan kegiatan pemasaran. Pada saat konsumen 

menentukan waktu pembelian dapat berbeda-beda yaitu: 

a. Kesesuaian dengan kebutuhan, ketika merasa butuh sesuatu dan 

merasa perlu melakukan pembelian. 

b. Keuntugan yang dirasakan, ketika konsumen membeli 

kebutuhannya akan suatu produk pada saat tertentu, maka pada 

saat itu konsumen akan merasakan keuntungan sesuai dengan 

kebutuhannya melalui produk yang dibelinya. 

6) Keputusan metode pembayaran 

 Dimana konsumen harus mengambil keputusan tentang 

metode atau cara pembayaran yang akan dibeli, secara tunai atau kredit. 

Keputusan tersebut akan mempengaruhi keputusan tentang penjualan 

dan jumlah pembeliannya. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui 

keinginan pembeli terhadap metode pembayarannya. 
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B. Tinjauan Empiris 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama/Tahun Judul Metode Hasil Penelitian 

1 Galu Khotimatul 
Khusna (2017) 

Pengaruh Bauran 
Promosi terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Dungkin’Donuts 
Bandung 

Kuantitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
bauran promosi 
Dunkin’Donuts 
termasuk dalam 
kategori baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa 
Dunkin’Donuts 
memiliki bauran 
promosi yang baik 
dimata responden. 
Sedangkan untuk 
variabel keputusan 
pembelian secara 
keseluruhan 
termasuk dalam 
kategori cukup baik. 
Hal ini nenunjukkan 
bahwa 
Dunkin’Donuts 
masih harus 
melakukan evaluasi 
untuk meningkatkan 
keputusan 
pembelian 
konsumen. 

2 Elviana Dewi 
(201717 

Pengaruh Bauran 
Promosi terhadap 
Penjualan Produk 
Ekspor (studi pada 
perusahaan 
kerajinan bunga 
kering UD Azizah 
Florist Malang) 

Kuantitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
UD. Azizah Florist 
Malang dari hasil uji 
F=hitung sebesar 
7,308 dengan 
tingkat signifikansi 
0,003 atau kurang 
dari 0,05.n karena 
probabilitas F 
(0,003) lebih kecil 
dari 0,05 maka Ho 
ditolak dan 
menerima Ha. 
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Dengan demikian 
dapat disimpulkan 
bahwa terdapat 
pengaruh yang 
signifikan antara 
periklanan, 
penjualan pribadi 
dan poromosi 
penjuakan secara 
bersama-sama 
terhadap Ekspor 
UD. Azizah Florist. 

3 Vebriana Putri 
(2017) 

Pengaruh Bauran 
Promosi terhadap 
Keputusan 
Pembelian Garam 
Garam CV. ATS 
Kota Makassar 

Kuantitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
Bauran Promosi 
Berpengaruh di CV. 
ATS Kota Makassar, 
(1) variabel iklan 
berpengaruh 
langsung sebesar 
5,19% dan 
berpengaruh tidak 
langsung sebesar 
3,96% terhadap 
keputusan 
pembelian garam. 
(2) variabel promosi 
penjualan 
berpengaruh 
langsung sebesar 
14,74% dan 
berpengaruh tidak 
langsung sebesar 
9,00% terhadap 
keputusan 
pembelian garam.(3) 
variabel hubungan 
masyarakat 
berpengaruh 
langsung 2,99% dan 
pengaruh langsung 
sebesar 5,43% 
terhadap keputusan 
pembelian garam. 

4 Faisal Akbar 
(2017) 

Pemngaruh Bauran 
Promosi Pariwisata 

Kantitatif Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
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terhadap Motivasi 
Berkunjung 
Wisatawan 

bauran promosi 
pariwisata memiliki 
pengaruh sebesar 
86,1% dalam 
mempengaruhi 
motovasi berkunjung 
wisatawan. Secara 
parsial, variabel 
periklanan dan 
penjualan pribadi 
terhadap pengaruh 
tidak signipikan. 
Sedangkan variabel 
promosi penjualan, 
direct marketing, 
word of mouth 
memiliki pengaruh 
signifikan terhadap 
variabel motivasi 
berkunjung 
wisatawan. 

5 Linda (2019) Pengaruh Bauran 
Promosi terhadap 
Keputusan 
Pembelian Mobil 
Honda Jazz Pada 
PT. Sanggar Laut 
Selatan di Kota 
Makassar 

Kuantitatif Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
bauran promosi PT. 
Sanggar Laut 
Selatan di Kota 
Makssar, hasil uji t 
menghasilkan 
keesimpulan bahwa 
periklanan, 
penjualan pribadi 
dan promosi 
penjualan 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
keputusan 
pembelian dan hasil 
uji F menjelaskan 
bahwa ke empat 
variabel bauran 
promosi 
berpengaruh 
signifikan secara 
similtan terhadap 
keputusan 
pembelian. 



32 
 

 
 

 

C. Kerangka Pikir 

  Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang mengacu kepada 

konsep Kotler and Gery Amstron (2014:429) terntang strategi promosi suatu 

produk yang diterapkan berdasarkan jenis promosi menyatakan bahwa kegiatan 

pemasaran produk melibatkan adanya bauran promosi yang terdiri dari periklanan 

(advertising), penjualan pribadi(personal selling), promosi penjualan (sales 

promotion), hubunghan masyarakat (public relation and publicity), penjualan 

lagnsung (direc marketing) berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

pembelian konsumen produk mobil pada PT. Megahputra Sejahtra Cabang 

Jeneponto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

Bauran Promosi 

(X) 

 

1. Periklanan 

2. Penjualan personal 

3. Promosi penjualan 

4. Hubungan masyarakat 

5. Penjualan langsung 

 

Kotler dan Gery Amstrong 

(2014:429) 

 

 

Pengambilan Keputusan 

(Y) 

 

1. Keputusan Produk 

2. Keputusan Merek 

3. Keputusan Penyalur 

4. Keputusan Kuantitas 

5. Keputusan Waktu 

6. Keputusan Metode Pembayaran 

 

Kotler dan Keller (2012:503) 
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E. Hipotesis 

 Adapun hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah “Diduga Bahwa 

Bauran Promosi Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian mobil suzuzki pada PT. Megaputra Sejahtera Cabang Jeneponto” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif karena data 

yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari kuesioner/responden. Data 

kuantitatif yaitu data yang bisa dihitung ataupun data yang berupa angka seperti 

penjualan dan biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam jangka beberapa 

bulan lalu. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

  Tempat penelitian akan dilakukan pada PT. Megaputra Sejahtera 

Cabang Jenepoto, Jl. Pahlawan, Empoang Selatan, Binamu, Kabupaten 

Jeneponto, Sulawesi-Selatan 92311, yang merupakan dealer resmi Suzuki. 

2. Waktu Penelitian 

  Waktu yang dibutuhkan penelitian ini yang dilaksanakan kurang lebih 

dua bulan, yaitu pada tanggal 13 Juni s/d 13 Agustus 2022 

C. Jenis dan Sumber data 

1) Jenis Data  

a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan 

yang mendukung penelitian ini, sepertii gambaran umum perusahaan 

sebagai sampel objek penelitian. 

34 
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b. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif 

adalah  data yang diperoleh dari perusahaan berupa data yang dapat 

dihitung atau angka yang diperoleh dari dokumen atau laporan-

laporan perusahaan maupun dari beberapan renponden konsumen. 

misalnya data volume penjualan mobil pada PT. Megaputra Sejahtera 

Cabang Jeneponto. 

2) Sumber Data  

 Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penulisan 

proposal ini, penulis memperoleh dua sumber data yaitu: 

a) Data primer  

Yaitu data yang diambil langsung dilapangan dengan 

menggunakan kuesioner bagi para responden da wawancara untuk 

informasi. Data primer merupakan data yang bersumber pertama dari 

hasil pengamatan langsung maupun wawancara dengan pihak yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

b) Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak yang ketiga 

berupa informasi tulisan dan bahan dokumentasi yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti serta buku-buku referensi lainnya yang diperoleh 

melalui Library Research. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas Objek/Subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di dapatkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2017:80) 

dalam bukunya yang berjudul metode penelitian mengutif bahwa Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; Objek/Subjek yang mempunyai 

kualtis dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh konsumen yang pernah 

berkunjung dan membeli Mobil pada PT. Megaputra Sejahtera Cabang 

Jeneponto berdasarkan bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022 

yaitu sebanyak 34  pelanggan  

2. Sampel  

Sampel merupakan sebagian unit populasi yang menjadi objek 

penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi. Dengan 

demikian, peneliti mengambil sampel dari populasi yang diteliti dengan teknik 

sampling jenuh. 

Menurut sugiyono (2017:85) teknik sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan menjadi 

saampel sehingga, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berjumlah 34 pelanggan. 

 



37 
 

 
 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data pada penelitian ini ada dua yaitu: 

1) Kuesioner 

 Kuesioner merupkan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Menurut Erikunto (2006:151) 

menyatakan kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau 

hal-hal yang iya ketahui. 

2) Observasi 

 Peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan informasi dan 

mengetahui apakah responden tersebut sebagai costomer yang mmelakukan 

pembelian pada PT. Megaputra Sejahtera Cabang Jeneponto, dengan tujuan 

mendapatkan gambaran secara umum mengenai penelitian terhadap 

Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian. 

F. Definisi Operasional Variabel 

1. Bauran Promosi (X) 

 Bauran promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari unsur-

unsur promosi tersebut, maka untuk dapat efektifnya promosi yang dilakukan 

oleh perusahaan. 

 Adapun yang menjadi indikator yang penulis gunakan untuk mengukur 

efikasi diri:  
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Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel Buran Promosi 

Variabel Definisi Indikator 

Bauran Promosi (X) Bauran Promosi didefinisikan 

sebagai perpaduan spesifik 

alat-alat promosi 

yanigunakan perusahaan 

untuuk mengkombinasikan 

value ke costumer secara 

persuasive dan membagun 

costumer relationship 

1. Periklanan 
2. Penjualan personal 
3. Promosi penjualan 
4. Hubungan masyarakat 
5. Penjualan langsung 

 
 

 

2. Keputusan Pembelian (Y) 

 Keputusn pembelian adalah pemahaman konsumen tentang 

keinginan dan kebutuhan akan suatu produk degan menilai sumber-sumber 

yang ada degan menetapkan tujuan pembelian serta mengidentifikasikan 

alternative sehingga pengambilan keputusan untuk membeli yang disertai 

dengan perilaku setelah melakukan pembelian. 

 Adapun yang menjadi indikator yang penulis gunakan untuk 

mengukur efikasi diri: 

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel Keputusan Pembelian 

Variabel Definisi Indikator 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian 

didefinisikan sebagai suatu 

keputusan final yang dimliki 

seorang konsumen untuk 

membeli suatu barang atau jasa 

dengan berbagai pertimbagan-

pertimbagan tertentu 

1. Keputusan Produk 
2. Keputusan Merek 
3. Keputusan Penyalur 
4. Keputusan Kuantitas 
5. Keputusan Waktu 
6. Keputusan Metode 

Pembayaran 
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G. Metode Analisis Data 

 Tahap yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut: 

1.  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang 

identitas dan karakteristik responden. 

2. Analisa Kuantitatif 

a. Uji Validitas 

 Sugiyono (2017:2) uji validitas digunakan untuk mengukur valid 

tidaknya suatu kuesioner. Instrument yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Kriteria penilaian uji validitas adalah: 

1) Apabila r hitung > r table, maka kuesioner tersebut valid. 

2) Apabila r hitung < r table, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak 

valid. 

b. Uji Reliabilitas 

 Sugiyono, (2017:2). Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kestabilan suatu alat ukur. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas 

alat ukur berkaitan erat dengan masalah kekeliruan pengukuran. 

Kekeliruan pengukuran sendiri menunjukkan sejauh mana inkonsisten 

hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap 

kelompok subyek yang sama. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu 

data yaitu dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Kuesioner 
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dikatakan reliable apabila nilai r Cronbach Alpha > 0,6. Pada umumnya 

reliabilitas kurang dari 0,6 dianggap tidak reliable, jika reliabilitas berada 

pada kisaran 0,7 akan diterima, dan apabila 0,8 maka dianggap reliabel. 

Adapun perhitungan reliabilitas menggunakan bantuan independent 

program SPSS. 

c. Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis regresi sederhana dengan program SPSS versi 

25. Analisis regresi sederhana untuk menghitung besarnya pengaruh 

secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variabel X) terhadap 

kejadian lainnya (variabel Y). 

  Analisis regresi menggunakan rumus persamaan regresi linear 

sederhana yaitu: 

Y = α + bx 

Keterangan: 

Y = Keputusan Pembelian 

X = Bauran Promosi 

α = Intersep 

b = koefisien regresi/ slop 

(Sumber Setyawan (2010) 
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H. Uji Hipotesis 

1. Koefisien Determinan (𝐑𝟐) 

  Pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi pariabel dependen, (Situmeang, 2013:97) 

koefisiensi determinan (𝑅2) digunakan untuk mengetahui presentase 

perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) 

kofisien determinan berkisaran antara nol sampai dengan satu (0<𝑅2<1) 

(Situmorang 2017:235). Jika 𝑅2 semakin besar (mendekati satu), maka dapat 

dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) adalah kecil terhadap variabel 

terikat (Y) 

2.    Uji t (Uji Secara Persial) 

  Uji statistic satu pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh atau variabel penjelas/independen secara individual dalam 

merangka variasi variabel dependen. Selain itu digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel secara parsial dengan 

derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05. Ghozali, 2013:98 (dalam 

Mualiadi 2015). 

a. Jika thitung < ttabel maka Ho diterima 

b. Jika thitung ≥ ttabel maka Ho ditolak 

 Dapat dilihat juga  melalui besarnya probalitas value (p value) 

dibandingkan dengan dengan 0,05 kriteria: 

a. Jika Pvalue 0,05 maka Ho diterima 

b. Jika Pvalue 0,05 maka Ho ditolak 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1) Sejarah Singkat Suzuki 

 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. 

 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. 

42 
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2) Sejarah Singkat Perusahaan 

 Perusahaan MegahPutra 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. MegahPutra Sejahtera dan hingga kini seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka PT. MegahPutra Sejahtera semakin 

mengembangkan tingkat penjualan mobil dengan melakukan berbagai jenis 

atau tipe mobil Suzuki dengan maksud memenuhi kehidupan pasar baik itu 
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pada pasar 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, kendari, dan 

bulukumba. 

 Seiring berjalannya waktu manejer PT. Megaputra Sejahtera cabang 

bulukumba mengajukan kepada kepala perusahaan untuk membuka cabang 

baru di jeneponto dengan pertimbagan dalam setiap tahun angka penjualan 

semakin meningkat degan mayoritas pelanggan asal daerah jeneponto, 

hingga tahun 2016 memutuskan membuka cabang di kabupaten jeneponto, 

berkantor di jalan poros jeneponto bantaeng yang dipimpin oleh pak sukri 

sebagai manejer. 

3) Visi dan Misi 

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) Struktur PT.Megaputra Sejahtera 

 Secara umum dapat dikemukakan bahwa struktur organisasi adalah 

suatu sistem hirarki dari satuan administrasi dan operasional dari 
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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. Megaputra 

Sejahtera menyusun suatu struktur organisasi dengan tujuan untuk 

memperjelas tugas dan tangggung jawab para karyawannya dan 

pimpinananya. 
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STRUKTUR PT. MEGAPUTRA SEJAHTERA CABANG JENEPONTO 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur PT. Megaputra Sejahtera Cabang Jeneponto 

B.   Penyajian Data (Hasil Penelitian) 

1. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini yaitu pelanggan PT. Megaputra 

Sejahtra Cabang Jeneponto. Penyebaran kuesioner di lakukan terhadap 34 

orang responden pelanggan yang terpilih sebagai sampel yang mewakilli 

seluruh pelanggan. Karakteristik responden yang penulis dapatkan ialah 

meliputi jenis kelamin, Usia dan Pekerjaan. Pengetahuan karakteristik 

responden perlu dilakukan karena merupakan informasi tambahan dari 

penelitian ini, untuk memperjelas karakteristik responden maka disajikan data 

sebagai berikut: 

 

 

Kepala Cabang 

Sales Suvervisor Administrasi Kasir Kepala Bengkel 

Salesmen Costumer Sales Mekanik SA (Service Advisor 

Kepala Manajer 
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a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

  Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

(gender), yaitu pemisahan kelompok responden menurut jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan jumlah responden dalam penelitian ini yaitu 34 

pelanggan, mengetahui tingkat proporsi jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini: 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

1 Laki-laki 21 62% 

2 Perempuan 13 38% 

 Jumlah 34 100% 

   

  Berdasarkan pada Tabel 4.1. Tersebut menunjukkan bahwa 

responden dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi dalam penelitian 

ini yaitu sebanyak 21 orang (62%) dan responden perempuan 

sebanyak 13 orang (38%). 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

  Klarifikasi responden berdasarkan menurut Umur (usia) 

menggambarkan tingkat kedewasaan pada pola pikir seorang 

responden, mengetahui tingkat umur dari keseluruhan responden dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 karakteristik Berdasarkan Umur 

No Umur Frekuensi Presentase 

1 31 – 35 10 29,41% 

2 36 – 40 15 44,12% 

3 41 – 45 9 26,47% 

   Total 34 100 % 

  

 Berdasarkan pada  tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa dari 34 

responden. Frekuensi responden yang berumur 31-35 tahun sebanyak 

10 orang (29,41%), frekuensi responden yang berumur 36-40 tahun 

sebanyak 15 orang (44,12%) dan frekuensi responden yang berumur 

41-45 sebanyak 9 orang (26,47%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

responen  yang berumur 36-40  tahun dengan frekuensi 15 orang dan 

presentase 44,12% mendominasi dalam penelitian ini. 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

  Klarifikasi responden berdasarkan menurut pekerjaan 

menggambarkan tingkat pendapatan atau perekonomian pada seorang 

responden, mengetahui tingkat pekerjaan dari keseluruhan responden 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Prekuensi Presentase  

1 Pedagang  7 20,59% 

2 Petani  12 35,29% 

3 Perawat  5 14,71% 

4 Nelayan 9 29,41% 

 Total 34 100% 

  

 Berdasarkan pada  tabel dan gambar tersebut menunjukkan 

bahwa dari 34 responden. Frekuensi responden yang mempunyai 

pekerjaan di bidang perdagangan sebanyak 7 orang dengan versentasi 

(20,59%), frekuensi responden yang bekerja dibidang pertani sebanyak 

12 orang dengan persentase (35,29%). Dan responden dengan 

pekerjaan perawat dengan frekuensi 5 orang dengan presentase 

(14,71%) sedangkan responden degan pekerjaan nelayan dengan 

frekuensi 9 orang dengan presentase (29,41%)  sehingga dapat 

disimpulkan bahwa responden dengan pekerjaa petani yang 

mendominasi. 

2. Deskripsi Data Variabel Penelitian 

a. Deskripsi Bauran Promosi 

 Bauran promosi merupakan perpaduan spesifik alat-alat promosi 

yang digunakan perusahaan untuk mengkombinasikan value ke costumer 

secara persuasive dan membagun costumer relationship. Untuk mencapai 

kesuksesan, maka dari itu setiap perusahaan harus memiliki Bauran 
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Promosi yang baik agar konsumen tertarik dengan produk. Manfaat 

Bauran Promosi adalah dapat menciptakan dorongan minat konsumen, 

sehingga meningkatkan penjualan. Berikut ini hasil interpretasi responden 

terkait variabel Bauran Promosi: 

Tabel 4.4 Deskripsi Bauran Promosi 

No Pernyataan 
  

Skor Mean 

STS TS KS S SS 

1 Iklan produk  melaluai surat kabar  
PT. Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto sangat jelas dan detail 
penjelasan terkait produk yang 
ditawarkan 

 

0 

 

2 

 

10 

 

16 

 

6 

 

3,76 

2 Tertarik melihat kekuatan, 
kecepatan dan ketangguhan 
produk PT. Megahputra Sejahtra 
Cabang Jeneponto di beberapa 
iklan TV 

 

0 

 

2 

 

15 

 

13 

 

4 

 

3,56 

3 Menarik perhatian konsumen 
terhadap produk PT. Megahputra 
Sejahtra Cabang Jeneponto 
dengan poster-poster pinggir jalan 

 

0 

 

5 

 

10 

 

13 

 

6 

 

3,59 

4 Produk yang dijual PT. Megahputra 
Sejahtra Cabang Jeneponto sangat 
beragam baik dan menarik dalam 
hal model, bentuk dan warna 

 

1 

 

2 

 

8 

 

12 

 

11 

 

3,88 

5 PT. Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto sering memberikan 
diskon atau potongan harga 
kepada konsumen 

 

0 

 

4 

 

2 

 

18 

 

10 

 

4 

6 PT. Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto memberikan berbagai 
alternatif pendistribusian yang 
sesuai dengan kondisi suatu 
produk 

 

0 

 

4 

 

4 

 

14 

 

12 

 

4 

7 Komunkasi PT. Megahputra 
Sejahtra Cabang Jeneponto sangat 
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cepat kepada konsumen yang 
potensial atau yang benar-benar 
membeli produknya 

0 2 10 10 12 3,94 

8 Setiap pembelian produk di PT. 
Megahputra Sejahtra Cabang  
Jeneponto selalu memberikan 
hadia atau diskon 

 

0 

 

3 

 

5 

 

16 

 

10 

 

3,97 

9 Tertarik dengan penjelasan produk 
PT. Megahputra Sejahtra cabang 
Jeneponto mengenai kualitas dan 
keunggulan produk yang 
ditawarkan 

 

0 

 

2 

 

8 

 

16 

 

8 

 

3,88 

10 Membeli produk di PT. Megahputra 
Sejahtra Cabang Jeneponto 
karena memiliki citra yang bagus 
pada masyarakat 

 

0 

 

2 

 

9 

 

18 

 

5 

 

3,76 

11 Karyawan PT. Megahputra 
Sejahtra Cabang Jeneponto 
memiliki komunikasi yang cukup 
baik terhadap 
masyarakat/konsumen 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

13 

 

 

8 

 

 

3,70 

12 PT. Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto mempublikasi produk-
produk yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat 

 

0 

 

4 

 

6 

 

18 

 

6 

 

3,76 

13 Membeli produk di PT. Megahputra 
Sejahtra Cabang Jeneponto 
langsung berhadapan dengan  
bagian penjualan dengan 
konsumen 

 

0 

 

3 

 

12 

 

12 

 

7 

 

3,68 

14 Membeli produk di PT. Megahputra 
Sejahtra Cabang Jeneponto 
hubungan pelayanan sangat erat 
sampai di hubungan persahabatan 

 

0 

 

2 

 

10 

 

17 

 

5 

 

3,73 

15 Penjelasan produk di PT. 
Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto sangar jelas sampai 
merasa berkewajiban 
mendengarkan 

 

0 

 

1 

 

7 

 

18 

 

8 

 

3,91 
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    Sumber: Data Primer Tahun 2022 

Berdasarkan tabel di atas, pernyataan PERTAMA didominasi oleh 

tanggapan responden SETUJU yakni sebesar 16  responden. pernyataan 

kedua didominasi oleh tanggapan responden KURANG SETUJU yakni 

sebesar 15  responden. pernyataan ketiga didominasi oleh tanggapan 

responden SETUJU yakni sebesar 13  responden. pernyataan keempat 

didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni sebesar 12  responden, 

pernyataan kelima didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni 

sebesar 18  responden, pernyataan keenam didominasi oleh tanggapan 

responden SETUJU yakni sebesar 14 responden, pernyataan ketujuh 

didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni sebesar 12 responden, 

pernyataan kedelapan didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni 

sebesar 16  responden. Pernyataan kesembilan didominasi oleh tanggapan 

responden SETUJU yakni sebesar 16 responden, Pernyataan kesepuluh 

didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni sebesar 18 responden, 

Pernyataan keseblas didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni 

sebesar 13 responden, Pernyataan kedua belas didominasi oleh tanggapan 

responden SETUJU yakni sebesar 18 responden, Pernyataan ketiga belas 

didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni sebesar 12 responden, 

Pernyataan ke-empat belas didominasi oleh tanggapan responden SETUJU 

yakni sebesar 17 responden, Pernyataan kelima belas didominasi oleh 

tanggapan responden SETUJU yakni sebesar 18 responden, 
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b. Deskripsi Keputusan Pembelian 

 Keputusan Pembelian merupakan suatu keputusan final yang 

dimiliki seorang konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa 

dengan berbagai pertimbagan-pertimbangan tertentu. Keputusan 

pembelian yang dilakukan mengambarkan seberapa jauh pengaruh 

promosi dalam udaha mempromosikan suatu produk ke konsumen. 

Berikut ini hasil interpretasi responden terkait variabel Keputusan 

Pembelian: 

Tabel 4.5 Deskripsi Keputusan Pembelian 

No Pernyataan Skor Mean 

STS TS KS S SS 

1 Keputusan Pembelian produk di 
PT. Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto Berdasarkan manfaat 
Produk yang ditawarkan 

 

0 

 

2 

 

4 

 

21 

 

 

7 

 

3,97 

2 Keputusan Pembelian untuk 

membeli produk di PT. Megahputra 

Sejahtera Cabang Jeneponto 

Berdasarkan kualitas produk 

 

0 

 

1 

 

5 

 

23 

 

5 

 

3,94 

3 Pembelian produk berdasarkan 
pengalaman menggunakan merek 
produk di PT. Megahputra Sejahtra 

 

0 

 

4 

 

9 

 

13 

 

8 

 

3,73 

4 Keputusan pembelian produk 
berdasarkan kesesuaian harga di 
PT. Megahputra Sejahtra 

 

8 

 

2 

 

5 

 

21 

 

6 

 

3,91 

5 Pembelian produk di PT. 
Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto Berdasarkan 
ketersediaan produk 

 

0 

 

2 

 

3 

 

21 

 

8 

 

3,94 

6 Pembelian produk berdasarkan 
tingkat kemudahan mendapatkan 
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pada produk PT. Megahputra 
Sejahtra Cabang Jeneponto 

0 1 5 22 6 3,97 

7 Keputusan untuk membeli di PT. 
Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto berdasarkan kualitas 
pembelian 

 

0 

 

5 

 

6 

 

15 

 

8 

 

3,76 

8 Keputusan pembelian di PT. 

Megahputra Sejahtra Cabang 

Jeneponto berdasarkan syarat 

pembelian yang ditentukan 

 

0 

 

2 

 

6 

 

20 

 

6 

 

3,88 

9 Pembelian produk di PT. 
Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto ketika merasa butuh 
atau perlu melakukan pembelian 

 

0 

 

2 

 

3 

 

23 

 

6 

 

3,97 

10 Keputusan pembelian produk di 
PT. Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto karena saat itu saya 
memiliki alasan melakukan 
pembelian 

 

0 

 

1 

 

5 

 

21 

 

7 

 

4 

11 Keputusan pembelian produk di 
PT. Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto berdasarkan variasi 
cara pembayaran 

 

0 

 

4 

 

7 

 

14 

 

9 

 

3,82 

12 Keputusan pembelian produk di 
PT. Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto berdasarkan tingkat 
kemudahan metode pembayaran 

 

0 

 

2 

 

5 

 

18 

 

9 

 

4 

Sumber: Data Primer Tahun 2022 

 Berdasarkan tabel di atas, pernyataan pertama didominasi oleh tanggapan 

responden SETUJU yakni sebesar 21 responden, pernyataan kedua didominasi 

oleh tanggapan responden SETUJU yakni sebesar 23 responden, pernyataan 

ketiga didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni sebesar 13 

responden, pernyataan keempat didominasi oleh tanggapan responden SETUJU 

yakni sebesar 21 responden, pernyataan kelima didominasi oleh tanggapan 
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responden SETUJU yakni sebesar 21 responden, pernyataan keenam 

didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni sebesar 22 responden, 

pernyataan ketujuh didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni 

sebesar 15 responden, pernyataan kedelapan didominasi oleh tanggapan 

responden SETUJU yakni sebesar 20  responden. Pernyataan kesembilan 

didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni sebesar 23 responden, 

Pernyataan kesepuluh didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni 

sebesar 21 responden, Pernyataan keseblas didominasi oleh tanggapan 

responden SETUJU yakni sebesar 14 responden, Pernyataan kedua belas 

didominasi oleh tanggapan responden SETUJU yakni sebesar 18 responden, 

3. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Berdasarkan hasil analisis validitas dari 15 (enam 

belas) item bernyataan dari variabel Bauran Promosi dan 12 (dua belas) 

item pernyatan untuk Keputusan Pembelian diperoleh sebahai berikut: 

Uji Validitas Pariabel Bauran Promosi: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Bauran Promosi 

Bukti pernyataan 
 

Pearson 

correlation 

r tabel Keterangan 

Pernyataan 1 0,893 0,2017 Valid 

Pernyataan 2 0,808 0,2017 Valid 

Pernyataan 3 0,756 0,2017 Valid 
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Pernyataan 4 0,733 0,2017 Valid 

Pernyataan 5 0,810 0,2017 Valid 

Pernyataan 6 0,767 0,2017 Valid 

Pernyataan 7 0,795 0,2017 Valid 

Pernyataan 8 0,706 0,2017 Valid 

Pernyataan 9 0,843 0,2017 Valid 

Pernyataan 10 0,800 0,2017 Valid 

Pernyataan 11 0,875 0,2017 Valid 

Pernyataan 12 0,822 0,2017 Valid 

Pernyataan 13 0,794 0,2017 Valid 

Pernyataan 14 0,726 0,2017 Valid 

Pernyataan 15 0,747 0,2017 Valid 

Sumber: Data diolah pada SPSS V 25 (2020) 

Tabel 4.6 tersebut, menyatakan bahwa ke 15 (lima belas) item pernyataan 

pada variabel bauran promosi yang dianalisis dinyatakan valid. 

Uji Validitas Pariabel Keputusan Pembelian: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian 

Bukti pernyataan 
 

Pearson 

correlation 

r tabel Keterangan 

Pernyataan 1 0,871 0,2017 Valid 

Pernyataan 2 0,893 0,2017 Valid 

Pernyataan 3 0,827 0,2017 Valid 

Pernyataan 4 0,842 0,2017 Valid 

Pernyataan 5 0,885 0,2017 Valid 

Pernyataan 6 0,909 0,2017 Valid 

Pernyataan 7 0,830 0,2017 Valid 

Pernyataan 8 0,853 0,2017 Valid 

Pernyataan 9 0,900 0,2017 Valid 

Pernyataan 10 0,895 0,2017 Valid 
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Pernyataan 11 0,849 0,2017 Valid 

Pernyataan 12 0,854 0,2017 Valid 

Sumber: Data diolah pada SPSS V 25 (2020) 

Tabel 4.7 tersebut, menyatakan bahwa ke 12 (dua belas) item pernyataan 

pada variabel keputusan pembelian yang dianalisis dinyatakan valid. 

b. Uji Reabilitas 

 Uji ini dilakukan untuk menilai konsistensinya diinstrument 

penelitian,instrument dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih 

besar dari Rtabel atau. Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. 

Tabel 4.8 Uji Reabilitas 

No Variabel α(Alpha 

Cronbach) 
>/< Kesimpulan 

1 Bauran Promosi (X) 0,771 >0,60 Reabilitas 

2 Keputusan Pembelian (Y) 0,782 >0,60 Reabilitas 

Sumber : data diolah pada SPSS V 25 (2020) 

 Berdasarkan tabel 4.8 yaitu hasil olah data pengujian reabulitas untuk 

bauran pemasaran dengan 16 (enam belas) item pernyataan yang di 

masukan kedalam pengujian maka memiliki nilai Cronbach alpa yaitu 0,771. 

Jika nilai Cronbach alpa > 0,60 maka kuesioner dinyatakan reliabel atau 

konsisten dan sebaliknya jika Cronbach alpa < 0,60 maka kuesioner 

dinyatakan tidak reliabel atau konsisten. Karena nilai Cronbach alpa 0,771 > 

0,60 dapat dikatakan bahwa ke 15 (lima belas) item pernyataan variable 

bauran promosi tersebut reliabel, dan untuk variabel keputusan pembelian 

dengan 12 (dua belas) item pernyataan yang di masukkan dalam pengujian 

maka memiliki nilai Cronbach alpa yaitu 0,782. Karena nilai Cronbach alpa 
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0,782 > 0,60 sehingga dapat dikatakan semua item pernyatan variabel 

keputusan pembelian tersebut reliabel. 

4. Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Analisis linear sederhana dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel bauran promosi (X) terhadap variable 

keputusan pembelian (Y). Hasil olah data analisis regresi linear sederhana 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Regresi Linier Sederhana 

Coefficientsa 

 
No 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
T 

 
Sig 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
Bauran 
pemasaran 

41.537 

0,095 

7.942 

0,137 

 

0,123 

5.230 

0,699 

,000 

,000 

1. Dependent Variable: keputusan pemeblian 

Sumber : data diolah dengan SPSS V 25 (2020) 

 Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut dengan 

menggunakan program SPSS, maka diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = 41,537+ 0,095 X 

Koefisien dari hasil perumusan regresi linear sederhana tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) α = konstanta sebesar 41,537, yang artinya bahwa jika X dianggap 0 maka 

nilai keputusan pembeli (Y) sebesar 41,537 
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2) b = koefisien bauran promos sebesar 0,095 yang bertanda positif yang 

berarti bahwa setiap kenaikan variabel bauran pemasaran 1 satuan 

maka akan meningkatkan keputusan pembelian konsumen sebesar 

0,095 dengan variabel lain tetap. 

 Dari hasil analis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara variabel bauran promosi terhadap variable 

keputusan pembelian Mobil pada PT.Megaputra Sejahtera. 

 

5. Hasil Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

  Uji determinasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel bauran promosi terhadap variabel 

keputusan pembelian. Koefisien determinasi dapat diperoleh dengan cara 

mengkuadratkan koefisien korelasi atau R Squared (R2). 

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0,866a 0,654 0,653 3.28116 

a. Predictors: (Constant), bauran pemasaran 
Sumber : data diolah dengan SPSS V 25 (2020) 

Berdasarkan hasil uji determinasi tersebut menjelaskan bahwa  

nilaikorelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,866 dan dijelaskan besarnya 

persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengukuran R. 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai koefisien determinasi (𝑅2) 

sebesar 0,654 atau 65,4% yang artinya bahwa variabel bauran promosi 
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memberikan pengaruh sebesar 65,4% tehadap variabel keputusan 

pembelian. Sedangkan sisanya yaitu sebesar  34,6% adalah dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

b. Uji Persial (Uji t) 

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh 

variabel bauran promosi terhadap variabel keputusan pembelian secara 

parsial. Keputusan uji parsial hipotesis adalah apabila nilai koefisien atau 

thitung lebih besar dari pada ttabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Berikut adalah hasil uji parsial (uji t): 

 

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (uji t) 
Coefficientsa 

 

No 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 

T 

 

Sig 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
Bauran 
pemasaran 

41.537 

0,095 

7.942 

0,137 

 

0,123 

5.230 

0,699 

,000 

,000 

a. Dependent Variable: keputusan pemeblian 

Sumber : data diolah dengan SPSS V 25 (2020) 

Berdasarkan tabel 4.9 variabel Bauran Promosi memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar 0,095 dan memiliki nilai thitung sebesar 0,699 > ttabel sebesar 

1, 986 serta memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti 

variabel Bauran Promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian. Hal tersebut berarti bahwa: Bauran Promosi 
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Berpengaruh Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian Mobil pada 

PT. Megaputra Sejahtera Cabang Jeneponto. 

C. Pembahasan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Bauran Promosi  

terhadap Keputusan Pembelian Mobil Suzuzki pada PT. Megaputra Sejahtera 

Cabang Jeneponto. Hasil ini diperoleh dengan kuesioner kepada 34 pelanggan 

sebagai responden. 

Penelitian ini menggunakan rekresi linier sederhana yaitu variabel bebas 

(independen) Bauran Promosi sedangkan variabel terikat (dependen) Keputuan 

Pembelian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reabilitas, 

analisis regresi linier, analisis koefisien determinasi (𝑅2) dan uji parsial (uji t). 

Berdasarkan analisis frekuensi dari 27 pernyataan, bauran promosi yang paling 

kuat adalah pernyataan ke Lima dan Empat dengan nilai sebesar 4 dan variabel 

keputusan pembelian yang paling kuat adalah pernyataan ke sepuluh dan dua 

belas dengan nilai 4. 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan persamaan regresi linier 

sederhana maka diperoleh persamaan Y = 41,537 + 0,095x. Dengan demikian 

dapat di jelasakan bahwa nilain konstanta (a) dari persamaan regresi tersebut 

sebesar 41,537. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa jika variabel Bauran 

Promosi (X) bernilai 0, maka nilai Keputusan Pembelian (Y) adalah sebesar 

41,537. Sedangkan nilai koefisien regresi untuk variabel X (b) dan persamaan 

regresi tersebut sebesar 0,095. Hal ini mengandung arti bahwa jika variable 

bauran promosi (X) meningkat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan 
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variabel keputusan pembelian (Y) akan meningkat sebesar 0,095 atau 

sebaliknya, jika variabel bauran promosi (X) berkurang sebesar 1 satuan, maka 

variabel keputusan pembelian (Y) juga turun sebesar 0,095. Dan berdasarkan uji 

parsial (uji t) diperoleh nilai thitung sebesar 0,699 > ttabel sebesar 1,986 serta 

memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya variable Bauran 

promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian Mobil 

Suzuki pada PT. Megaputrah Sejahtera. Sehingga hipotesis dapat dikatakan 

diterima. 

Sedangkan hasil perhitungan analisis koefisien determinasi (R2) bauran 

promosi (X) memberi pengaruh sebesar 65,4% terhadap variabel keputusan 

pembelian (Y). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 34,6% adalah dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hasil ini menunjukan bahwa variabel bauran promosi (X) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) pada PT. Megaputra 

Sejahtera. Dengan demikian dapat di kemukakan bahwa hipotesis yang diajukan 

yang menyatakan “diduga bahwa bauran promosi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada PT. Megaputra Sejahtera. “Dapat 

diterima”. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Alma 

Buchari (2007: 130) bahwa bauran Promosi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen karena bauran promosi merupakan strategi yang 

mencampur kegiatan promosi, agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil yang paling memuaskan. Dan hasil penelitian ini juga 
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sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Linda (2019) dengan judul 

penelitian” Pengaruh Bauran Promosi terhadap Keputusan Pembelian Mobil 

Suzuki Pada PT. Sanggar Laut Selatan di Kota Makassar. “Dimana hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Bauran Promosi berpengaruh secara 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, mengenai 

Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Suzuki pada 

PT. Megaputra Sejahtera Cabang Jeneponto, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa bauran promosi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian Mobil pada PT. Megaputra Sejahtera. 

B. Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan 

Melihat hasil penelitian ini, bauran promosi bepengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Adapun saran yang diberikan kepada PT. 

Megaputra Sejahtera dan Sales pada PT. Megaputra Sejahtera agar tetap 

meningkatkan bahkan memperhatikan faktor-faktor bauran promosi agar lebih 

meningkatkan keputusan pembelian. 

2. Saran Akademik 

a. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk megembangkan penelitian yang 

lebih relevan dari penelitian ini seperti menambah jumlah indikator seperti 

proses atau aktivitas bisnis. 

64 
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b. Disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan atau 

meningkatkan penelitian ini terkhusus tentang indikator bauran pemasaran 

dan indikator keputusan pembelian.   
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Variabel indikator Banyak item No item 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bauran promosi 

 
Periklanan 

 

 
3 

 
1-3 

 
Penjualan personal 

 

 
3 

 
4-6 

 
Promosi penjualan 

 

 
3 

 
7-9 

 
Hubungan 
masyarakat 

 

 
3 

 
10-12 

 
Penjualan langsung 

 

 
3 

 
13-15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keputusan 
pembelian 

 
Keputusan produk 

 

 
2 

 
16-17 

 
Keputusan merek 

 

 
2 

 
18-19 

 
Keputusan penyalur 

 

 
2 

 
20-21 

 
Keputusan kuantitas 

 

 
2 

 
22-23 

 
Keputusan waktu 

 

 
2 

 
24-25 

  
Keputusan 

pembayaran 
 

 
2 

 
26-27 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Assalamu Alaikum Wr, Wb 

Kepada Yth 

       Responden 

Di tempat 

 Saya Hariyono, Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah 

Makassar, yang sedang melakukan penelitian mengenai : PENGARUH BAURAN 

PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL SUZUKI PADA PT. 

MEGAHPUTRA SEJAHTRA CABANG JENEPONTO. 

 Sehubung dengan hal tersebut diatas, penulis memohon kesediaan Bapak, 

ibunda dan kakanda agar meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner ini. 

Data kuesioner ini akan akan digabung dengan data lainya untuk memperoleh hasil 

yang diinginkan dalam penelitian. 

 Kuesioner ini bukan tes pisikologi dari pemerintah atau manapun, maka dari 

itu Bapak/ibunda/kakanda tidak perlu takutt atau ragu-ragu dalam meberikan 

jawaban yang sejujurnyaa dan sesuai dengan kondisi yang dirasakan. Oleh karena 

itu, data dan identitas akan dijamin kerahasiaannya. 

 Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/ibu/kakanda 

terlebih dahulu kami ucapkan terimakasih. 

Wassalamu Alaikum Wr, Wb 

Hormat saya 

 

Hariyono 



72 
 

 
 

KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Buran Promosi terhadap Keputusan Pembelian Mobil Suzuki pada 

PT. Megahputra Sejahtra Cabang Jeneponto. 

 

Identitas Responden 

 

1. No. Responden  : 

Nama Responden : 

Jenis Kelamin : Laki-Laki                         Perempuan 

Umur : 

Pekerjaan : 

2. Petunjuk Pengisian 

a. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan benar. 

b. Bacalah setiap pertannyaan degan seksama sebelum menjawab. 

c. Anda mendapat memberikan suatu jawaban di setiap pertanyaan. 

d. Isilah Kuesioner dengan memberi tanda (√ ) pada kolom yang tersedia dan 

pilih sesuai degan keadaaan sebenarnya. 

Keterangan: 

Simbol Kategori Nilai/bobot 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

KS Kurang Setuju 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 
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PERNYATAAN BAURAN PROMOSI 

No PERIKLANAN SS S KS TS STS 

Surat kabar 

 
1 

Iklan produk  melaluai surat kabar  PT. 
Megahputra Sejahtra Cabang Jeneponto sangat 
jelas dan detail penjelasan terkait produk yang 
ditawarkan  

     

Televisi 

 
2 

Tertarik melihat kekuatan, kecepatan dan 
ketangguhan produk PT. Megahputra Sejahtra 
Cabang Jeneponto di beberapa iklan TV  

     

Poster-poster 

 
3 

Menarik perhatian konsumen terhadap produk 
PT. Megahputra Sejahtra Cabang Jeneponto 
dengan poster-poster pinggir jalan 

     

 

No PENJUALAN PERSONAL SS S KS TS STS 

 Strategi Produk 

 
4 

Produk yang dijual PT. Megahputra Sejahtra 
Cabang Jeneponto sangat beragam baik dan 
menarik dalam hal model, bentuk dan warna 

     

Harga 

 
5 

PT. Megahputra Sejahtra Cabang Jeneponto 
sering memberikan diskon atau potongan harga 
kepada konsumen 

     

Distribusi 

 
6 

PT. Megahputra Sejahtra Cabang Jeneponto 
memberikan berbagai alternatif pendistribusian 
yang sesuai dengan kondisi suatu produk 

     

 

No PROMOSI PENJUALAN SS S KS TS STS 

 Komunikasi 

 
7 
 

Komunkasi PT. Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto sangat cepat kepada konsumen 
yang potensial atau yang benar-benar membeli 
produknya 

     

Insentif 

 
8 

Setiap pembelian produk di PT. Megahputra 
Sejahtra Cabang  Jeneponto selalu memberikan 
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hadia atau diskon 

Invitasi 

 
9 

Tertarik dengan penjelasan produk PT. 
Megahputra Sejahtra cabang Jeneponto 
mengenai kualitas dan keunggulan produk yang 
ditawarkan 

     

 

No HUBUNGAN MASYARAKAT SS S KS TS STS 

 Melobi 

 
10 

Membeli produk di PT. Megahputra Sejahtra 
Cabang Jeneponto karena memiliki citra yang 
bagus pada masyarakat 

     

Komunikasi Korporat 

 
11 

Karyawan PT. Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto memiliki komunikasi yang cukup baik 
terhadap masyarakat/konsumen 

     

Publitas Produk  

 
12 

PT. Megahputra Sejahtra Cabang Jeneponto 
mempublikasi produk-produk yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat 

     

 

 

No PENJUALAN LANGSUNG SS S KS TS STS 

 Konfrontasi Personal 

 
13 

Membeli produk di PT. Megahputra Sejahtra 
Cabang Jeneponto langsung berhadapan 
dengan  bagian penjualan dengan konsumen 

     

Mempererat 

 
14 

Membeli produk di PT. Megahputra Sejahtra 
Cabang Jeneponto hubungan pelayanan sangat 
erat sampai di hubungan persahabatan 

     

Tanggapan 

 
15 

Penjelasan produk di PT. Megahputra Sejahtra 
Cabang Jeneponto sangar jelas sampai merasa 
berkewajiban mendengarkan 
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PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 

 

No KEPUTUSAN PRODUK SS S KS TS STS 

Manfaat Produk 
 
16 

Keputusan Pembelian produk di PT. 
Megahputra Sejahtra Cabang Jeneponto 
Berdasarkan manfaat Produk yang 
ditawarkan 

     

Keunggulan atau Kualitas Produk 
 
17 

Keputusan Pembelian untuk membeli 
produk di PT. Megahputra Sejahtera 
Cabang Jeneponto Berdasarkan kualitas 
produk 

     

 

No KEPUTUSAN MEREK SS S KS TS STS 

Kebiasaan atau pengalaman pada merek 
 
18 

Pembelian produk berdasarkan 
pengalaman menggunakan merek 
produk di PT. Megahputra Sejahtra  

     

Kesesuaian Harga 

 
19 

Keputusan pembelian produk 
berdasarkan kesesuaian harga di PT. 
Megahputra Sejahtra 

     

 

No KEPUTUSAN PENYALUR SS S KS TS STS 

Ketersediaan Barang 

20 Pembelian produk di PT. Megahputra 
Sejahtra Cabang Jeneponto 
Berdasarkan ketersediaan produk 

     

Kemudahan untuk mendafatkan produk 

 
21 

Pembelian produk berdasarkan tingkat 
kemudahan mendapatkan pada produk 
PT. Megahputra Sejahtra Cabang 
Jeneponto 
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No KEPUTUSAN KUANTITAS SS S KS TS STS 

Kualitas pembelian 

 
22 

Keputusan untuk membeli di PT. 
Megahputra Sejahtra Cabang Jeneponto 
berdasarkan kualitas pembelian 

     

Syarat Pembelian 
 
23 

Keputusan pembelian di PT. Megahputra 
Sejahtra Cabang Jeneponto berdasarkan 
syarat pembelian yang ditentukan 

     

 

No KEPUTUSAN WAKTU SS S KS TS STS 

Kesesuaian dengan kebutuhan 

 
24 

Pembelian produk di PT. Megahputra 
Sejahtra Cabang Jeneponto ketika 
merasa butuh atau perlu melakukan 
pembelian 

     

Alasan pembelian 

 
25 

Keputusan pembelian produk di PT. 
Megahputra Sejahtra Cabang Jeneponto 
karena saat itu saya memiliki alasan 
melakukan pembelian 

     

 

No KEPUTUSAN PEMBAYARAN SS S KS TS STS 

Variasi pembayaran 

 
26 

Keputusan pembelian produk di PT. 
Megahputra Sejahtra Cabang Jeneponto 
berdasarkan variasi cara pembayaran 

     

Kemudahan melakukan pembayaran 

 
27 

Keputusan pembelian produk di PT. 
Megahputra Sejahtra Cabang Jeneponto 
berdasarkan tingkat kemudahan metode 
pembayaran 
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NO NAMA UMUR L/P PEKERJAAN P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 JUMLAH P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 JUMLAH

1 Syamsuddin 31 L Petani 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 72 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51

2 Ahmad 35 L Pedagang 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 49

3 Sumarling 42 L Petani 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 65 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 53

4 Nengsi, S.Keb 37 P Perawat 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 55 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47

5 Rani 32 L Pedagang 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

6 Anto 43 L Nelayan 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

7 Kiki 45 P Pedagang 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 65 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 55

8 Suriani, S.Kep 34 P Perawat 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 53 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 52

9 Lira 38 L Nelayan 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 49

10 Jumanai 33 L Petani 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 62 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 52

11 Sangsu Beta 41 L Nelayan 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 3 62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

12 Saparuddin 40 L Petani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 51

13 Juraeda, S.Kep 38 P Perawat 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

14 kiki patmala, 38 P Petani 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

15 Asdar 34 L Petani 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 60 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 46

16 Jusman 39 L nelayan 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 40 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 5 49

17 Herman 38 L nelayan 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

18 Junaedi 36 L Petani 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 42 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47

19 Rini Wulang Dari 35 P perawat 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 35 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 50

20 Hamza 41 L Petani 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 62 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 33

21 Rosmiati, S.Keb 35 P Perawat 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

22 Kartini 36 P Pedagang 3 3 2 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 58 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 39

23 Irwan 40 L Petani 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 62 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 30

24 Syamsidar 37 P nelayan 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 2 4 4 5 51 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3 48

25 Baso Katti 42 L Petani 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

26 Muna 36 P Pedagang 3 3 2 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 58 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 39

27 Pattawalli 34 L nelayan 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 61 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 54

28 Ruslang 37 L Petani 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 47

29 Nurintang 38 P Pedagang 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 53 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 33

30 Muliana, S.Kep 31 P Perawat 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 46 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 45

31 Mursaling 41 L nelayan 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 4 50 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 39

32 Rabo DG Tinggi 42 L Petani 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4 59 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 45

33 Serli 36 P Pedagang 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 71 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 45

34 Rajamuddin 41 L nelayan 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 5 56 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 54

DATA RESPONDEN BAURAN PEMASARAN (X) KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y)

 
Lampiran 2 Tabulasi Data Yang Di Peroleh Dari Responden 
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Lampiran 3 Karakteristik responden 
 

 
Frequencies 
 

Statistics 

 jenis kelamin umur pekerjaan 

N Valid 34 34 34 

Missing 0 0 0 

 

 
Frequency Table 
 

jenis kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki laki 21 61.8 61.8 61.8 

perempuan 13 38.2 38.2 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid remaja 15 44.1 44.1 44.1 

dewasa 10 29.4 29.4 73.5 

tua 9 26.5 26.5 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

 

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid pedagang 7 20.6 20.6 20.6 

petani 13 38.2 38.2 58.8 

perawat 5 14.7 14.7 73.5 

nelayan 9 26.5 26.5 100.0 

Total 34 100.0 100.0  
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c. Uji Reabilitas Variabel Bauran Promosi 

 

Case Processing Summary 

 N % 

 Cases Valid 34 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 34 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 110.6471 415.326 .885 .755 

P2 110.8529 419.341 .794 .758 

P3 110.8235 415.907 .735 .756 

P4 110.5294 414.499 .709 .755 

P5 110.4118 414.856 .795 .755 

P6 110.4118 414.613 .747 .755 

P7 110.4706 414.499 .777 .755 

P8 110.4412 419.406 .683 .758 

P9 110.5294 416.196 .830 .756 

P10 110.6471 419.750 .786 .758 

P11 110.7059 409.547 .863 .751 

P13 110.6471 415.447 .807 .755 

P14 110.7353 415.776 .778 .756 

P15 110.6765 421.922 .708 .760 

Total 110.4412 422.193 .730 .760 

VAR00001 57.2059 111.381 1.000 .956 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.771 15 



 
 

 
 

Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas 

a. Uji Validitas Bauran Promosi 
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b. Uji Validitas Keputusan Pembelian 
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d. Uji Reabilitas Variabel Keputusan Pembelian 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 34 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 34 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 90.0294 248.939 .859 .764 

P2 90.0588 251.451 .884 .766 

P3 90.2647 244.807 .807 .760 

P4 90.0882 249.780 .828 .765 

P5 89.9706 248.575 .875 .763 

P6 90.0294 250.393 .901 .765 

P7 90.2353 244.125 .810 .759 

P8 90.1176 249.077 .840 .764 

P9 90.0294 249.363 .891 .764 

P10 90.0000 250.061 .886 .765 

P11 90.1765 243.968 .832 .759 

P12 90.0000 247.818 .839 .763 

Total 47.0000 67.515 1.000 .967 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.782 12 
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Lampiran 5. Uji Regresi Linear 

 

Regression 
 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Bauran 

Promosib 

. Enter 

a. Dependent Variable: keputusan Pembelian 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .866a .654 .653 3.28116 

a. Predictors: (Constant), Bauran Promosi 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33.519 1 33.519 .489 .490b 

Residual 2194.481 32 68.578   

Total 2228.000 33    

a. Dependent Variable: keputusan Pembelian 

b. Predictors: (Constant), Bauran Promosi 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 41.537 7.942  5.230 .000 

Bauran Promosi .095 .137 .123 .699 .490 

a. Dependent Variable: keputusan Pembelian 

 



107 
 

 
 

 

  



108 
 

 
 

  



109 
 

 
 

 


