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ABSTRAK 

 

 

Rizky Ramdan Sulistiawan, 2019, Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Di PT Bintang Motor 

Cibinong, Skripsi Program Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen 

Universitas Winaya Mukti di Bawah Bimbingan Untung Eko Setyasari, 

S.SOS., MA 

 

Sistem Informasi Penjualan merupakan suatu sistem yang memberikan 

layanan informasi yang berupa data transaksi penjualan dan stok barang. 

Keberadaan sistem informasi ini penting. Dalam hal ini, PT Bintang Motor 

Cibinong dijadikan sebagai tempat penelitian, karena sistem informasi penjualan 

dan pembelian barang yang ada di tempat tersebut sudah terkelola dengan baik 

sehingga jarang terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan yang ada, seperti 

proses pengolahan data transaksi penjualan, pengolahan data transaksi 

pembelian ke main dealer, pengolahan data barang, pengolahan data customer, 

dan pengolahan data anggota leasing.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih meningkatkan dan memberikan 

kemudahan pada saat proses pengolahan penjualan, mempermudah dalam 

pengolahan data transaksi penjualan, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan 

data pembelian dan data penjualan per periode. Tujuan penelitian tersebut 

dihasilkan beberapa kegunaan yang terdiri dari kegunaan praktis dan akademis. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

Action Research. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan terstruktur dan metode pengembangannya menggunakan model 

protoytype.  

Cara pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Alat bantu analisis yang digunakan yaitu Flowmap, Diagram Kontek, 

Data Flow Diagram (DFD), relasi table dan Entity Relationship Diagram (ERD). 

Perangkat lunak yang digunakan adalah : windows xp professional, Microsoft 

Office, dan BMS (Bintang Motor System). Sistem informasi ini dibangun agar 

dapat memberikan kemudahan dalam pengolahan data penjualan lebih baik serta 

pengolahan laporan penjualan agar lebih tepat dan akurat sesuai target.  

 

Kata kunci: Sistem, Informasi, prototype, penjualan, stok barang 



 

 

ABSTRACT 

 

Rizky Ramdan Sulistiawan, 2019, Analysis of the Effect of Marketing Mixing 

on the Purchase Decision of Motorbikes at PT Bintang Motor Cibinong, 

Thesis of the Undergraduate Program in Economics Management Study 

Program Winaya Mukti University Under the Guidance for Profit Eko 

Setyasari, S.SOS., MA 

 

 

                Sales Information System is a system that provides information 

services in the form of sales transaction data and inventory. The existence of this 

information system is important. In this case, PT Bintang Motor Cibinong is 

made as a research site, because the sales and purchasing information system 

of goods in that place is already well managed so that there are rarely errors in 

making existing reports, such as the processing of sales transaction data 

processing, processing of purchase transaction data to the main dealer, 

processing data items, processing customer data, and processing data leasing 

members. 

 The purpose of this study is to further improve and provide convenience 

during the sales processing, making it easier in processing sales transaction 

data, minimizing errors in recording purchase data and sales data per period. 

The purpose of the study resulted in several uses consisting of practical and 

academic uses. The research method used in this study uses the Action Research 

method. While the approach method used is a structured approach and the 

method of development uses the protoytype model. 

 Data collection methods used are primary and secondary data. The 

analytical tools used are Flowmap, Context Diagrams, Data Flow Diagrams 

(DFD), table relationships and Entity Relationship Diagrams (ERD). The 

software used is: Windows XP Professional, Microsoft Office, and BMS (Bintang 

Motor System). This information system was built in order to provide 

convenience in processing sales data better and processing sales reports to be 

more precise and accurate as targeted. 

 

 

Keywords: System, Information, prototype, sales, stock of goods 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang sedemikian pesat, mempengaruhi terhadap 

kebutuhan manusia yaitu dalam kebutuhan tersier, salah satunya adalah 

kebutuhan akan alat transportasi. Karena dengan alat transportasi memudahkan 

manusia melakukan aktivitas sehari-hari, untuk melakukan kegiatan ekonomi, 

sosial dan lain sebagainya. Kondisi saat ini jumlah transportasi publik tidak 

mencukupi kebutuhan masyarakat dan beberapa faktor lainnya seperti minimnya 

keamanan, tidak tepat waktu, tidak layak pakai serta kurangnya kenyamanan 

angkutan publik tersebut. Hal ini mendorong masyarakat untuk membeli dan 

menggunakan alat transportasi pribadi ketimbang menggunakan jasa angkutan 

umum. 

Permintaan pasar akan kendaraan sepeda motor yang sedemikian 

tingginya, dihadapi para produsen otomotif baik sepeda motor maupun 

transportasi lainnya untuk saling berpacu mendapatkan produk yang mampu 

memenuhi seluruh permintaan calon pembeli. Secara umum antara lain adalah 

faktor keamanan, kualitas produk, hemat bahan bakar, praktis penggunaanya, 

kenyamanan berkendara, dan yang terpenting adalah harganya harus terjangkau 

masyarakat.   Semua tantangan ini harus dijawab cepat, baik dan tepat bagi 
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produsen otomotif di Indonesia jika ingin tetap eksis dalam menjual produk dan 

selalu menguntungkan. 

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan industri otomotif, terutama 

industri sepeda motor berkembang pesat di indonesia. Dengan permintaan pasar 

akan kendaraan sepeda motor yang semakin tinggi, menyebabkan para produsen 

sepeda motor untuk saling bersaing ketat menciptakan dan menawarkan produk 

yang mampu memenuhi ekspektasi para calon pembeli, maka persaingan antara 

perusahaan semakin ketat. Oleh karena itu perusahaan harus mempunyai sistem 

dan manajemen yang baik untuk menghadapi persaingan agar perusahaanya 

lebih maju dan berkembang. 

Dalam kegiatannya perusahaan melakukan penjualan secara tunai dan 

penjualan secara kredit. Dalam penjualan kredit ada 3 pihak yang terlibat yaitu 

penjual, pembeli dan leasing. Pada zaman sekarang konsumen lebih tertarik 

terhadap penjualan secara kredit dibandingkan dengan penjualan secara tunai, 

karena penjualan secara kredit dapat meringankan beban konsumen untuk 

mengeluarkan uang karena dapat mencicil, serta penjualan secara kredit sangat 

efektif dalam meningkatkan volume penjualan perusahaan yang berpotensi besar 

meningkatkan perolehan labanya juga. Walau bagaimanapun juga kebijakan 

penjualan secara kredit tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi yakni untuk 

tujuan peningkatan laba melalui peningkatan penjualan.  tetapi penjualan secara 

kredit dapat menghasilkan piutang untuk perusahaan dari konsumen. Perusahaan 

akan mendapatkan resiko dari munculnya piutang tersebut yaitu akan munculnya 

piutang tak tertagih, oleh karena itu untuk mengurangi resiko tersebut sebaiknya 
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perusahaan harus memiliki sistem akuntansi penjualan yang baik agar piutang 

tak tertagih bisa dihindari. 

Setiap perusahaan mempunyai sistem untuk melakukan kegiatan 

usahanya, baik dalam transaksi penjualan ataupun transaksi pembelian. PT 

Bintang Motor Cibinong merupakan salah satu perusahaan Bintang  Motor 

Group yang bergerak dalam bidang penjualan, suku cadang, dan pemeliharaan. 

Penjualan sepeda motor di PT. Bintang Motor ini semakin meningkat 

dengan banyaknya permintaan dari pelanggan dan peran marketing perusahaan 

yang kreatif dan inovatif. Data berdasarkan penjualan dari tahun 2019, setiap 

bulannya mampu menjual lebih dari 310 unit Sepeda motor di tahun 2018, 

bahkan di bulan Januari 2019 mampu menjual  334 unit sepeda motor, dan lebih 

dari 75% pelanggan lebih memilih membeli dengan cara kredit dibandingkan 

secara tunai. Akan tetapi, dalam penjualan secara kredit tidak selamanya mulus,   

terkadang terjadi keterlambatan pihak pembiayaan yang telat mencairkan 

piutang perusahaan dengan berbagai kendala. Untuk itu, diperlukan sistem 

penjualan kredit yang baik dalam memaksimalkan kegiatan perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil 

judul “Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor PT. Bintang Motor ”. 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam hal ini adalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya kelengkapan data atau dokumen pada saat pencairan piutang 

2. Terhambatnya pencairan piutang dari leasing 

3. Terganggunya oprasional perusahaan saat sistem eror 

4. Terlambatnya konsumen membayar tagihan piutang 

5. kurangnya kesabaran konsumen saat pengambilan STNK atau BPKB 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Adapun Rumusan masalah dalam hal ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Penjualan Produk Sepeda Motor di PT. 

Bintang Motor Cibinong ? 

2. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam proses pelaksanaan Sistem 

Penjualan dan proses pengiriman Sepeda Motor di PT. Bintang Motor Cibinong 

? 

3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah keterlambatan 

dalam Sistem Pengiriman Sepeda Motor kapada di PT. Bintang Motor Cibinong 

? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian adalah 

sebagai berikut: 
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1.3.1 Maksud Penelitian 

 Sebagai salah satu syarat sidang Tugas Akhir Program S1 Universitas 

Winaya Mukti. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penulis dari penelitian ini adalah untuk : 

 1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem Penjualan Produk Sepeda Motor 

di PT. Bintang Motor Cibinong. 

2. Mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah apabila melakukan penjualan 

dan proses pengiriman di PT. Bintang Motor Cibinong. 

3. Mengetahui bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam 

melakukan pengiriman sepeda motor di PT. Bintang Motor Cibinong. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan semoga ada 

manfaat dan kegunaan yang dapat dipetik dari penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Teori Teoritis  

Merupakan fikiran atau pola fikir yang mendasarkan semuanya dari teori-teori 

yang ada sebagai landasan tindakan nya menjadikan sebuah beberapa teori 

sekaligus yang punya keterkaitan sebagai landasan berfikir dan bersikap dalam 

menyingkapi atau menghadapi masalah. Dan manfaat lain nya adalah : 
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a. Bagi peneliti 

Sangat berguna bagi peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan 

wawasan tentang penjualan dan untuk membandingkan teori yang 

penulis peroleh dari bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi di 

lapangan (Perusahaan). 

b. Bagi universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi 

sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang 

akan dating. 

2. Teori Praktis 

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas pelayanan 

produk yang ada, termasuk pada konsumen yang akan di hadapi dan penentu 

kebijakan pembelian dalam bidang penjualan. Manfaat dari teori ini adalah : 

a. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai 

penjualan produk PT. Bintang Motor Cibinong khususnya pada fungsi 

yang terkait dalam sistem penjualan kendaraan supaya kinerja yang 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam buku saat ini. 

b. Bagi konsumen 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

konsumen untuk lebih memilih produk yang akan di beli sesuai 

kebutuhan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, 

DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Pemasaran  

Pengertian pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu individu 

dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa 

yang bernilai dengan pihak lain Kotler (2006 : 10). Pemasaran yaitu suatu proses 

perencanaan dan pengendalian dari konsep harga, promosi dan distribusi dari ide 

barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang menguntungkan dari 

individu atau kelompok. Berkowittz, dkk (2002) mengatakan pemasaran 

merupakan proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan 

pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain Kotler & Amstrong (2005 :7).  

 

Stanton (1993) menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, 

menetukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli 

potensial.  
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Sedangkan menurut Alma (2004), pemasaran adalah segala kegiatan untuk 

menyampaikan barang-barang ke tangan (rumah tangga) dan ke konsumen 

industri, tetapi tidak termasuk kegiatan perubahan bentuk barang. 

Pengertian pemasaran dari pendapat di atas menerangkan bahwa kegiatan 

pemasaran mencakup ruang lingkup kegiatan yang sangat luas yang dimulai dari 

menetukan kebutuhan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan konsumen. 

Dengan kata lain kegiatan pemasaran bermula dan berakhir pada konsumen. 

2.1.2  Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran atau yang sering disebut dengan istilah Marketing Mix 

adalah ‘kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahan 

untuk dapat menghasilkan respons sesuai yang diinginkannya dipasar sasaran. 

Kotler & Armstrong (2008: 62). Dari pengertian diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa marketing mix atau yang dikenal dengan istilah bauran 

pemasaran merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri atas 4P 

produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion) yang 

dengan sengaja dipadukan oleh perusahaan untuk mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan apa yang diinginkan. 

Menurut philip Kotler (2008) dapat dikatakan bahwa hampir semua orang 

baik secara langsung di pakai perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi 

maksimal. Motivasi juga mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya 

kebutuhan konsumen yang di kategorikan sebagai marketing mix 4 yang terdiri 

dari beberapa variabel antara lain yaitu : 
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1. Produk 

Suatu perusahaan ada karena menghasilkan produk untuk ditawarkan 

kepada konsumen yang akan dipertukarkan dengan alat pemuas kebutuhan atau 

uang. “Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan kepada pasar sasaran” Kotler & Armstrong (2006: 62).  Produk yang 

ditawarkan mencakup berbagai bentuk mulai dari barang yang dapat dilihat 

secara fisik atau jasa dan bahkan orang seperti kandidat politik. “Produk adalah 

segala sesuatu yang memiliki nilai di suatu pasar sasaran dimana kemampuannya 

memberikan manfaat dan kepuasan termasuk benda, jasa, organisasi, tempat 

orang dan ide” David W. Cravens (1996: 3).  

Sebuah produk dirancang untuk memuaskan kebutuhan konsumen. 

Strategi produk meliputi sejumlah keputusan tentang kegunaan, kualitas, fitur, 

merek dagang, model, kemasan, garansi, desain, dan pilihan (macam produk). 

Sebuah produk yang sukses harus dapat memberikan manfaat kepada konsumen. 

Konsumen memberikan penilaian terhadap produk dalam berbagai cara, 

diantaranya : nilai ketertarikan, identitas, resiko, pengemasan produk, pencitraan 

produk, kontak konsumen, dan ketersediaan layanan. Keputusan untuk 

melakukan perubahan pada karateristik produk mutlak diperlukan seiring 

dengan perputaran produk tersebut Bloom & Boone (2006). Kotler & Amstrong 

(1997) Produk honda juga merupakan prouk kendaraan yang sangat di minati 

banyak peminat mengemukakan bahwa strategi produk yang tepat akan 

menempatkan perusahaan pada posisi persaingan yang menguntungkan 

dibandingkan para pesaingnya.  
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2. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. 

“Harga adalah jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk 

memperoleh manfaatdari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa”. 

Kotler & Armstrong (2008: 345). Harga merupakan satu-satunya elemen yang 

flexibel. “Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan atau 

aspek lain (non moneter) yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang 

dipergunakan untuk mendapatkan suatu produk” Tjiptono (2008: 465).  

Swastha (2010:147) mengemukakan harga adalah jumlah uang (ditambah 

beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Menurut (Kotler dan Amstrong, 

2008:314) mengatakan bahwa harga merupakan jumlah uang yang dibebankan 

untuk produk dan jasa, atau lebih jelasnya adalah jumlah dari semua nilai yang 

diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan sebuah manfaat dengan memiliki 

atau menggunakan sebuah produk atau jasa. 

Harga adalah apa yang harus di berikan oleh pembeli untuk mendapatkan 

suatu produk. Kotler & Amstrong (2008:345) mendefinisikan harga adalah 

sejumlah uang yang di tagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari 

suatu Penulis dapat membuat planning target penjualan produk dalam 

produktifitas usaha. 

nilai yang di tukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari 

memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. 
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3. Promosi 

Suatu perusahaan dalam memasarkan produknya perlu merancang dan 

menyebarkan informasi tentang kehadirannya, ketersediaanya, ciri-ciri produk 

dan kondisi produknya serta manfaat yang dapat diperoleh paran 

pelanggan/calon pelanggan atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

tersebut. Usaha untuk 

mengenalkan produk kepada pasar yaitu dilakukan strategi promosi. Konsep 

yang dipakai untuk mengenalkan produk yaitu promotion mix, kegiatan-

kegiatan yang mengkombinasikan keunggulan produk dan membujuk 

konsumen untuk membeli Swasta (2010:349). Promosi merupakan salah satu 

variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam memasarkan produk. 

Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara 

perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk memengaruhi 

konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan produk sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginannya Sunyoto (2012:154). Promosi adalah semua jenis 

kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. Promosi 

adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. Di sisi yang lain menurut Tjiptono (2008:229) promosi penjualan 

adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai yang dapat 

diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan meningkatkan 

jumlah barang yang dibeli pelanggan.  
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4. Tempat 

Menurut Kotler, Amstrong (2008:63) mendefinisikan saluran distribusi 

adalah kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan 

sasaran. Saluran distribusi sering disebut saluran perdagangan atau saluran 

pemasaran. Fungsi saluran distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen 

ke konsumen, maka perusahaan dalam melaksanakan dan menentukan saluran 

distribusi harus melakukan pertimbangan yang baik. 

Saluran distribusi sering disebut saluran perdagangan atau saluran pemasaran. 

Fungsi saluran distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke 

konsumen, maka perusahaan dalam melaksanakan dan menentukan saluran 

distribusi harus melakukan pertimbangan yang baik. Saluran distribusi 

merupakan suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan 

yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar, dan pengecer melalui nama 

sebuah komoditi 

produk atau jasa di pasarkan. Perantara pemasaran merupakan lembaga atau 

individu-individu yang menjalankan kegiatan khusus dibidang distribusi, yaitu 

perantara pedagang dan perantara agen. Alasan utama perusahaan menggunakan 

perantara adalah untuk membantu meningkatkan efisiensi distribusi. 

2.1.3 Keputusan Pembelian 

Pada dasarnya keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh motif-motif 

pembelian dimana bisa karena pembeli melaksanakan pembelian hanya 

pertimbangan (motif = terdorong) secara emosional, seperti bangga, sugesti, dan 
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sebagainya. Tetapi juga pembeli membeli secara rasional seperti harganya 

Daryanto (2011:94). 

Keputusan pembelian konsumen merupakan keputusan pembelian 

konsumen akhir perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa 

untuk konsumsi pribadi Kotler (2008:184), sedangkan menurut Tjiptono 

(2011:25) keputusan pembelian konsumen adalah pemilihan satu tindakan dari 

dua atau lebih pilihan alternatif. Perilaku konsumen (consumer behavior) dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk 

di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut Swastha (2011:10), Ada 2 aspek penting dari arti 

perilaku konsumen, diantaranya: 

1.  Proses pengambilan keputusan. 

2. Kegiatan fisik yang kesemuanya ini melibatkan individu dalam menilai, 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa ekonomis. 

Tjiptono (2002) mendefinisikan keputusan pembelian adalah sebuah 

proses dimana konsumen akan mengenali apa masalahnya, mencari informasi 

mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-

masing alternative tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian 

mengarah kepada keputusan pembelian. Menurut Kotler (2005) keputusan 

pembelian adalah preferensi konsumen atas merek-merek yang ada dalam 

kumpulan pilihan dan niat konsumen untuk membeli merek yang paling di sukai. 



14 
 

 

Adanya kecenderungan pengaruh kualitas produk, harga, promosi dan 

tempat terhadap keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen tersebut. 

Menginsyaratkan bahwa manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan 

aspek perilaku konsumen, terutama proses pengambilan keputusan 

pembeliannya. Dalam keputusan pembelian, umumnya ada lima macam peranan 

yang dapat dilakukan seseorang. Kelima peran tersebut Kotler (2000) dan 

Tjiptno (2008): 

1. Pemrakarsa (Initiator) 

Orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan atau kebutuhan yang 

belum terpenuhi dan mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau jasa 

tertentu. 

2. Pemberi pengaruh (Influencer) 

Orang yang memberi pandangan, nasihat, atau pendapat sehingga dapat 

membantu keputusan pembelian. 

3. Pengambilan keputusan (Decider) 

Orang menentukan keputusan pembelian, apakah jadi membeli, apa yang dibeli, 

bagaimana cara Membeli, atau dimana membelinya. 

4. Pembeli (Buyer) 

Orang yang melakukan pembelian secara aktual. 

5. Pemakai (User) 

Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang telah 

dibeli. Dan pengertian keputusan pembelian di atas dapat disimpulkan bahwa 

keputusan pembelian adalah perilaku pembelian seseorang dalam menentukan 
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suatu pilihan produk untuk mencapai kepuasan sesuai kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang meliputi pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah 

pembelian. 

2.1.4 Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian 

Untuk membeli suatu produk, seorang konsumen biasanya melalui lima 

tahap proses keputusan pembelian. Walaupun hal ini tidak selalu terjadi dan 

konsumen bisa melewati tahap urutannya, namun kita akan menggunakan model 

dibawah ini, karena model itu menunjukkan proses pertimbangan selengkapnya 

yang muncul pada saat seorang konsumen melakukan pembelian. 

Menurut Philip Kotler (2000:170) ada lima tahap dalam proses keputusan 

pembelian, yaitu terlihat pada Gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

 

   

 

Dari gambar 2.1 tahap-tahap proses keputusan pembelian dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau 

kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan aktualnya dengan 

keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh 

rangsangan internal atau eksternal. Pemasar perlu mengidentifikasikan keadaan 
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yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari 

sejumlah konsumen, pemasar dapat mengidentifikasikan rangsangan yang 

paling sering membangkitkan minat terhadap suatu jenis produk. Pemasar 

kemudian dapat mengembangkan strategi pemasaran yang memacu minat 

konsumen. 

2. Pencarian Informasi 

Seseorang yang tergerak oleh stimulus akan berusaha mencari lebih 

banyak informasi yang terlibat dalam pencarian akan kebutuhan. Pencarian 

informasi merupakan aktifitas termotivasi dari pengetahuan yang tersimpan 

dalam ingatan dan perolehan informasi dari lingkungan. Sumber informasi 

konsumen terdiri atas empat kelompok, yaitu:  

a. Sumber pribadi meliputi keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

b. Sumber komersial meliputi iklan, tenaga penjual, pedagang perantara, 

pengemasan. 

c. Sumber umum meliputi media massa, organisasi ranting konsumen. 

d. Sumber pengalaman meliputi penanganan, pemeriksaan, penggunaan 

produk. 

Jumlah relatif dan pengaruh sumber-sumber informasi ini berbeda-beda 

tergantung pada jenis produk dan karakteristik pembeli. Secara umum, 

konsumen mendapatkan sebagian besar informasi tentang suatu produk dari 

sumber komersial, yaitu sumber yang didominasi pemasar. Namun informasi 

menjalankan fungsi yang berbeda dalam mempengaruhi keputusan pembelian. 
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Informasi komersial biasanya menjalankan fungsi pemberi informasi dan 

sumber pribadi menjalankan fungsi legitimasi dan atau evaluasi. 

3. Evaluasi Alternatif 

Evaluasi alternatif merupakan proses dimana suatu alternatif pilihan 

disesuaikan dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Konsep dasar 

dalam proses evaluasi konsumen terdiri atas empat macam: 

a. Konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. 

b. Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. 

c. Konsumen memandang setiap produk sebagai kumpulan atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang dicari 

dalam memuaskan kebutuhan. 

d. Konsumen mempunyai sifat yang berbeda-beda dalam memandang 

atribut-atribut yang dianggap relevan dan penting. Konsumen akan 

memberikan perhatian besar pada atribut yang memberikan manfaat 

yang dicarinya.  

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan untuk membeli disini merupakan proses dalam pembelian 

yang nyata. Jadi, setelah tahap-tahap dimuka dilakukan, maka konsumen 

harusmengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Konsumen mungkin 

juga akan membentuk suatu maksud membeli dan cenderung membeli merek 

yang disukainya. Namun, ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan keputusan 

pembelian, yaitu sikap orang lain dan faktor-faktor situasional yang tidak 

terduga. Bila konsumen menentukan keputusan untuk membeli, konsumen akan 
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menjumpai keputusan yang harus diambil menyangkut jenis produk, merek, 

penjual, kuantitas, waktu pelayanan, dan cara pembayarannya. 

5. Perilaku Pasca Pembeli 

Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut 

hingga periode pasca pembelian. Setelah pembelian produk terjadi, konsumen 

akan mengalami suatu tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan atau 

ketidakpuasan pembeli terhadap produk akan mempengaruhi tingkah laku 

berikutnya. Konsumen yang merasa puas akan memperlihatkan peluang 

membeli yang lebih tinggi dalam kesempatan berikutnya. Konsumen yang 

merasa puas akan cenderung mengatakan sesuatu yang serba baik tentang 

produk yang bersangkutan kepada orang lain. Apabila konsumen dalam 

melakukan pembelian tidak merasa puas dengan produk yang telah dibelinya, 

ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh konsumen. Pertama, dengan 

meninggalkan atau konsumen tidak mau melakukan pembelian ulang. Kedua, ia 

akan mencari informasi tambahan mengenai produk yang telat dibelinya untuk 

menguatkan pendiriannya mengapa ia memilih produk itu sehingga 

ketidakpuasan tersebut dapat dikurangi.  

2.1.5 Aspek-Aspek Keputusan Membeli 

Menurut Assael dalam Suryani (2008) menyatakan bahwa ada dua dimensi 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu :  

1. Seberapa jauh pembuatan keputusan tersebut. 
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Dimensi pertama ini menggambarkan rangkaian dari pengambilan 

keputusan untuk yang bersifat habit/ kebiasaan. Konsumen dapat mendasarkan 

keputusannya pada proses kognitif (berfikir) dari pencarian informasi dan 

evaluasi alternatif-alternatif merek. Pada sisi ini konsumen hanya akan 

melakukan pembelian pada satu merek saja atau selalu terjadi pembelian yang 

konsisten. 

2. Derajat keterlibatan di dalam pembelian itu sendiri. 

Pada dimensi kedua ini, menggambarkan rangkaian keterlibatan 

pembelian dari tinggi ke rendah. Pembelian dengan keterlibatan tinggi sangat 

penting bagi konsumen. Seperti beberapa pembelian yang didasarkan pada ego 

dari image sendiri. Dalam pembelian demikian konsumen akan melibatkan 

beberapa resiko, seperti finansial risk yaitu produk-produk yang tergolong 

mahal, social risk yaitu pada produk-produk yang dianggap penting dalam 

kelompoknya, atau psychological risk yaitu pengambilan keputusan yang salah 

pada konsumen berakibat fatal atau lebih serius. Sedangkan produk-produk 

dengan keterlibatan rendah kurang begitu penting bagi konsumen, karena resiko 

finansial, social, dan psychological tidaklah cukup besar.  

Kedua dimensi yang telah disebutkan diatas nantinya akan 

menggolongkan keputusan membeli dalam empat tipe pengambilan keputusan. 

Keputusan tipe tersebut adalah pengambilan keputusan yang komplek, 

pembuatan keputusan terbatas, loyalitas merek dan inersia. Keempat tipe ini 

merupakan perpaduan tinggi rendahnya dua dimensi di atas. 
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Pada tipe pertama, yaitu pengambilan keputusan komplek dicirikan 

dengan perpaduan adanya keterlibatan yang tinggi dan adanya pembuatan 

keputusan. Pada pembuatan keputusan rendah, konsumen hanya memiliki 

keterlibatan rendah namun ada pengambilan keputusan. Pada tipe terakhir 

inersia konsumen memiliki keterlibatan yang rendah dan pembuatan keputusan 

sebatas kebiasaan. Pembuatan keputusan terlihat dari adanya proses pencarian 

informasi yang banyak dan adanya evaluasi terhadap merek. Dan pada 

pengambilan keputusan yang berdasar kebiasaan, konsumen tidak terlalu 

memikirkan proses pencarian informasi dan evaluasi terhadap merek. 

2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membeli 

Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk bersedia 

membeli barang dan jasa perusahaan pada saat mereka membutuhkan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan membeli berbeda-beda untuk masing-

masing pembeli disamping produk yang dibeli. Faktor-faktor tersebut adalah :  

1. Lokasi penjual yang strategis 

Dari segi lokasi ini, pembeli akan memilih lokasi yang benar-benar 

strategis dan tidak mebutuhkan terlalu banyak waktu, tenaga, dan biaya seperti: 

mudah dijangkau, dekat dengan fasilitas-fasilitas umum, atau mungkin dekat 

dengan jalan raya, sehingga lokasi ini dapat mendukung yang lain.  

2. Pelayanan yang baik 

Bagi konsumen yang ingin membeli suatu produk, pelayanan yang 

diberikan pada saat memilih sampai terjadinya transaksi pembelian sangatlah 

berpengaruh terhadap jadi tidaknya pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 
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Pelayanan yang kurang baik akan menimbulkan rasa tidak puas yang dirasakan 

oleh konsumen yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat penjualan pada 

waktu selanjutnya. 

3. Kemampuan, tenaga penjualnya 

Dalam suatu kegiatan usaha (penjualan), tidak terlepas dari tenaga kerja 

baik tenaga kerja mesin maupun  tenaga kerja manusia. Tenaga kerja merupakan 

faktor utama dalam perushaan sehingga diperlukan sejumlah tenaga kerja yang 

berkemampuan dan mempunyai keterampilan tertentu yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan untuk mendukung kegiatan dalam pemasaran. 

4. Iklan dan promosi 

Iklan dan promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila 

konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin produk itu akan berguna 

bagi mereka, maka mereka tidak akan membelinya. 

5. Penggolongan barang 

Penggolongan barang akan menjadi faktor pertimbangan oleh konsumen 

yang melakukan kegiatan pembelian. Penggolongan barang secara tepat dan rapi 

akan memudahkan konsumen di dalam melakukan pembelian Swastha dan 

Handoko (2000:111). 
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2.1.7 Penelitian Terdahulu  

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian penjualan 

barang lainnya. Asih Purwanto (2011) dengan judul “Pengaruh kualitas 

produk, promosi, dan desain terhadap keputusan pembelian kendaraan 

bermotor Yamaha mio” di latar belakangi persepsi konsumen terhadap kualitas 

produk akan membentuk preferensi dan sikap yang ada pada gilirannya akan 

mempengaruhi keputusan untuk membeli atau tidak. Kesan kualitas memberikan 

nilai dalam beberapa bentuk diantara nya adalah alasan untuk membeli. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian metode kuantitatif. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Atas dasar uraian pustaka dan hipotesis yang telah dikembangkan diatas, 

maka dapat disusun kerangka pemikiran untuk penjelasan dan menggambarkan 

hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah Produk (X) dan Harga 

(Y) yaitu sebagai berikut : 

1. Pengertian Produk (Variabel X) 

Produk adalah barang atau jasa yang dapat di perjual belikan. Dalam 

marketing, produk adalah apapun yang bisa di tawarkan ke sebuah pasar dan 

bias memuaskan sebuah keinginan atau kebuuhan. Dan berikut rangkaian 

penelitian nya adalah : 

 Kualitas, adalah tingkat baik buruk nya taraf atau derajat sesuatu. Istilah 

ini banyak digunakan dalam bisnis, rekayasa, dan manufaktur. Dalam 
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kaitan nya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas 

konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang di hasilkan. 

 Minat pasar, merupakan suatu kecenderungan untuk melakukan 

tindakan terhadap obyek (Assael 1998) menjelaskan minat terkait 

dengan sikap dan prilaku. Minat konsumen tumbuh karena suatu motif 

berdasarkan keinginan dan kebutuhan nyadalam menggunakan suatu 

pelayanan atau jasa.  

2. Proses (Variabel Y) 

Proses adalah rutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang 

sama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Dalam hal ini proses 

bertujuan untuk lebih meningkatkan waktu pengiriman dan pelaksanaan 

menentukan jangka pengerjaan suatu data yang di butuhkan untuk pembuatan 

dokumen produk tersebut. Dan berikut rangkaian penelitian nya adalah : 

 Efisien, dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah 

konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan 

seluruh sumber daya dalam proses produksi barang atau jasa. 

 Tepat Waktu, berarti tercapai. Dimana barang yang konsumen inginkan 

sesuai dengan jangka yang di terapkan oleh prosedur perusahaan. 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

Sumber : Konsep yang dikembangkan dalam pembelian ini (2019). 

 

Variabel X 

(Standar Produk) 

1. Kualitas 

2. Minat Pasar  

Variabel Y 

(Proses) 

1. Efisien 

2. Tepat Waktu  
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan 

penelitian serta uraian diatas maka hipotesis yang digunakan dalam penulisan 

ilmiah ini antara lain : 

H1 : Produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

Sepeda motor di PT Bintang Motor Cibinong. 

H2 : Proses berpengaruh secara signifikan terhadap jangka pengiriman dan 

kelengkapan dokumen pada pembelian Sepeda motor di PT Bintang Motor 

Cibinong. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Yang Digunakan 

3.1.1 Analisis Data  

 Analisis data adalah proses pemeriksaan, pembersihan, 

transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang 

berguna, memberi tahu kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. 

Berikut beberapa penjelasan nya : 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). 

Populasi dalam penelitian ini adalah dealer PT. Bintang Motor Cibinong.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Jadi sampel yang di ambil dari kelompok 

kecil dari populasi yang di ambil dan dapat mewakili populasi secara 

keseluruhan. Data dari sampel dapat mewakili karakteristik populasinya. Oleh 

sebab itu populasi harus homogen. 

Asumsi populasi penelitian ini adalah rata-rata pembeli Sepeda motor 

selama satu bulan terakhir (Januari 2019) yaitu sebanyak 334 penjualan. 
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Sehingga jumlah sample minimal yang didapatkan  sebanyak 183 responden. 

Perhitungan jumlah responden keseluruhan adalah sebagai berikut : 

 

Dimana : 

n= Jumlah sample,  

N= Jumlah Populasi,  

e = Batas toleransi kesalahan (misal 5 % atau 10 %) 

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah: 

 

              = 183 responden 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

3.2.1 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Dalam 

penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu : 

a. Variabel Dependen 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 
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variabel bebas (Sugiyono, 2013). Yang menjadi variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Keputusan pembelian Sepeda Motor di Bintang Motor 

Cibinong. 

b. Variabel Independen 

Variabel ini sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (Sugiyono, 2013).  

Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

No Variabel 

Penelitian 

Variabel yang diteliti Skala 

Pengukuran 

Variabel 

Hasil 
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1 Standar 

Produk 

(X) 

X1 : Kualitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 : Minat Pasar 

 

Likert X1.1 : Kualitas 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan  

pembelian. Karena 

dengan kualitas yang 

di inginkan 

konsumen akan 

memuaskan  dan 

yang menginginkan 

produk tersebut 

merasa puas atas apa 

yang dia pilih. 

X1.2 : Kualitas 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

konsumen karena 

dengan kualitas yang 

di berikan akan lebih 

membuat konsumen 

puas. 

X1.3 : Minat pasar 

berpengaruh positif  

terhadap keputusan 
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pembelian. Karena di 

lihat dari segmen 

pasar yang 

kebanyakan membeli 

produk tersebut, 

maka pembeli akan 

merasa percaya pada 

produk pilihan nya. 

X1.4 : Minat pasar 

akan berpengaruh 

positif pada kualitas 

produk andalan 

penjual, karena akan 

lebih 

mengedepankan 

kualitas penjualan  

yang di minati 

banyak masyarakat. 
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2 Proses (Y) Y1 : Efisien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y2 : Tepat Waktu 

Likert Y1.1 : Ada pengaruh 

variabel proses 

(process) terhadap 

penjualan secara 

efisien dan tepat 

waktu sehingga 

keputusan pembelian 

produk percaya akan 

kualitas ketepatan 

kendaraan bermotor 

yang akan di beli. 

Y1.2 : Ada pengaruh 

variabel proses 

(process) terhadap 

keputusan pembelian 

pembelian produk 

kendaraan bermotor. 

Y1.3 : Ada pengaruh 

variabel proses tepat 

waktu terhadap 

keputusan pembelian 

produk kendaraan 

bermotor sehingga 
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pembeli bisa 

memakai secara 

cepat dan efisien atau 

tidak lama 

menunggu. 

Y1.4 : Ada pengaruh 

variabel promosi 

(promotion) 

sehingga harga akan 

terjangkau dan 

percaya akan produk 

terhadap kecepatan 

pengiriman beserta 

pengerjaan dokumen  

produk kendaraan 

bermotor. 

 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan data sebagai berikut: 
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1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari personal dan dapat 

pula dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer 

melalui kuisioner dan wawancara terhadap konsumen PT Bintang Motor 

Cibinong. 

2.  Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder berasal dari sumber internal 

maupun eksternal. Dalam hal ini, data sekunder yang bersifat internal didapat 

melalui data - data perusahaan pada PT Bintang Motor Cibinong. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melaksanakan penyusunan ini penulis mempergunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Angket atau Kuesioner 

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada konsumen PT Bintang 

Motor Cibinong. 

2. Wawancara 

Digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih 

mendalam serta jumlah responden sedikit yang dilakukan dengan konsumen 

PT Bintang Motor Cibinong. 
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3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244). Analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Melakukan analisis terhadap penjualan produk sepeda motor di PT Bintang 

Motor Cibinong. 

2. Melakukan tinjauan terhadap penjualan produk sepeda motor di PT Bintang 

Motor Cibinong. 

3. Melakukan penelitian penjualan produk sepeda motor di PT Bintang Motor 

Cibinong. 

4. Melakukan tinjauan pengaruh implementasi standar operasional prosedur 

terhadap produktivitas penjualan produk sepeda motor di PT Bintang Motor 

Cibinong. 
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3.5.2 Uji Skala Likert 

Uji skala likert adalah skala yang dikembangkan melalui metode likert, 

dimana subjek harus diindikasikan berdasarkan tingkatannya dengan pernyataan 

yang berkaitan dengan perilaku suatu objek. Skala ini memberikan skor 1-5 

untuk mengetahui derajat responden terhadap serangkaian pertanyaan yang 

terdapat didalam kuesioner. Berikut ini adalah penilaian tingkat kepuasan 

pelanggan: 

Tabel 3.2 Uji Skala Likert 

 

Keterangan : 

a. Jawaban Sangat Setuju diberi nilai 5 

b. Jawaban Setuju diberi nilai 4 

c. Jawaban Normal diberi nilai 3 

d. Jawaban Tidak Setuju diberi nilai 2 

e. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi nilai 1 

 

 

 

Mutu Bobot 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Normal 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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3.5.3 Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih 

variabel independen (X1,X2,...Xn) dengan variabel dependen (Y). Maka 

persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut : 

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+…+bnXn 

Keterangan:  

Y  : Variabel terikat (dependent) 

X (1,2,3,...) : Variabel bebas (independent) 

a   : Nilai konstanta 

b (1,2,3,...) : Nilai koefisien regresi 

 

3.5.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana akurasi 

suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Pengukuran 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang 

secara akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur seperti 

dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut. Akurat dalam hal ini berarti tepat 

dan cermat sehingga apabila tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan 

tujuan pengukuran maka dikatakan sebagai pengukuran yang memiliki validitas 

rendah (Azwar, 2014:8). 

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability. Suatu pengukuran 

yang mampu menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebut 
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sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). Walaupun istilah reliabilitas 

mempunyai berbagai nama lain seperti konsistensi, keterandalan, 

keterpercayaan, kestabilan, keajegan, dan sebagainya, namun gagasan pokok 

yang terkandung dalam konsep reliabiltas adalah sejauhmana hasil suatu proses 

pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2014:7). 

3.5.5 Uji T (Uji Parsial) 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen yaitu 

Produk (X1), Proses (X2), apakah berpengaruh secara parsial (individual) 

terhadap variabel dependen yaitu Keputusan pembelian (Y). Dasar pengambilan 

keputusan dengan tingkat signifikansi α = 0,05 sebagai berikut: 

Sig.t > 0,05 ; Ho diterima 

Sig.t < 0,05 ; Ho ditolak 

Untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, 

maka dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Sig.t > 0,05 Tidak terdapat pengaruh dan signifikan secara parsial 

antara variabel Produk terhadap Keputusan pembelian. 

H2 : Sig.t > 0,05 Tidak terdapat pengaruh dan signifikan secara parsial 

antara variabel Proses terhadap Keputusan pembelian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan PT. Bintang Motor Cibinong 

1. Sejarah PT. Bintang Motor Cibinong 

PT. Bintang Motor Cibinong merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang penjualan dan jasa yang berdiri pada tahun 2001 oleh oleh Bapak Ir. 

Alexander Lunardi yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun bekerja di 

perusahaan Astra Grup dalam industri otomotif dan tim manajemen handal 

dengan latar belakang internasional. 

PT. Bintang Motor Cibinong adalah sebuah dealer motor resmi 

Honda yang bertempat di Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 102 Cibinong, Bogor. 

Lokasinya yang strategis dekat dengan depok maupun kota bogor sangat 

potensial dalam berkompetensi dengan perusahaan lainnya. 

Perusahaan mengusung motto “Salam satu hati, Satu Pemikiran, 

Satu Tujuan” diharapkan mampu menjadi perusahaan yang terbaik di jawa barat 

maupun se-indonesia. Dalam 10 tahun ini, terbukti dari hanya dealer yang kecil 

hingga sekarang telah banyak menjual produk motor honda meningkat secara 

drastis, sehingga mampu membangun cabang di beberapa kota maupun luar 

kota. Hal ini membuat motivasi bagi perusahaan untuk semakin berinovasi 

dalam memasarkan produknya. 
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PT. Bintang Motor Cibinong memiliki jajaran direksi dan karyawan 

yang sangat terampil dalam bidangnya, yang mampu menjadikan perusahaan 

seperti sekarang ini dan akan terus maju seperti visi perusahaan yang dijalani 

secara konsisten. 

Berikut tahapan perkembangan pembukaan cabang perusahaan ini : 

Tabel 4.1 Perkembangan Bintang Motor Group 

Tahun Cabang 

2001 Cibinong 

2003 Cikarang 

2004 Bandar Lampung, Depok 

2006 Cirebon, Lampung Timur, Bekasi, Palembang 

2008 Jakarta 

2010 Tangerang, Bandung 

2011 Bengkulu, Tanggamus, Lahat, Sekayu, Bone, 

Makassar, Palopo, Pontianak 

2012 Sungai Pinyuh 

2013 Tambun, Jatiasih 
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Tabel 4.2 Perkembangan penjualan Bintang Motor Group 

 

2. Visi dan Misi PT. Bintang Motor Cibinong 

Dalam perkembangan usahanya, setiap perusahaan harus memiliki visi dan 

misi perusahaan untuk dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan 

usahanya agar berjalan dengan baik dan berkembang sesuai pedoman yang ada. 

A. Visi PT. Bintang Motor Cibinong 

“To be the best dealer in the distribution and aftersales of Honda 

Motorcycles”. 

 Untuk menjadi yang terbaik dalam pendistribusian dan kegiatan purna jual 

sepeda motor Honda. 

B. Misi PT. Bintang Motor Cibinong 

“Providing the best and most dependable service to all customers 

Creating value for all stakeholders, especially shareholders, staff and 

business partners”. 

Data Penjualan 

1. Start tahun 2001 hingga tahun 2007 (selama 6 tahun) 

penjualan mencapai 100.000 unit 

2. Tahun 2007 hingga tahun 2012 (selama 5  tahun) penjualan naik 

mencapai 300.000 unit 

3. Tahun 2012 hingga tahun 2014 (selama 2 tahun) penjualan naik 

mencapai 500.000 unit. 
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Memberikan yang terbaik dan paling dapat diandalkan layanan untuk semua 

pelanggan. Menciptakan nilai bagi seluruh stakeholders, terutama pemegang 

saham, karyawan dan mitra bisnis. 

4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha 

Kegiatan usaha Bintang motor ada 3 layanan, yaitu divisi penjualan (H1), 

divisi perawatan (H2), dan divisi penjualan suku cadang (H3). 

A. Divisi Penjualan (H1). 

 Sudah tentu kegiatan utama dari Bintang Motor yaitu dalam penjualan. 

Dalam hal ini biasa melayani penjualan tunai maupun kredit. Untuk penjualan 

kredit, ada beberapa lembaga pembiayaan yang bekerja sama dengan PT. 

Bintang Motor Cibinong yaitu diantaranya: 

a. Federal International Finance (FIF) 

b. Adira Finance 

c. WOM Finance (Wahana Otomitra Multiarta) 

d. Mega Finance  

e. OTO Finance (Sumit Otto Finance) 

f. Mega Centra Finance (MCF) 

g. HD / Radana Finance  

h. Mandiri Tunas Finance (Khusus Propinsi Lampung) 

i. Central Santosa Finance (CSF) 

j. CIMB Niaga (Motor Laju) 

k. INDO MOBIL FINANCE 

l. SAF (Sasana Auto Finance) 
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m. MPM ( Mitra Pustika Mandiri) 

n. Mandala Finance 

B. Divisi Perawatan (H2). 

 Divisi Bengkel & Perawatan Bintang Motor merupakan salah satu AHASS 

(Astra Honda Authorized Service Station) terbaik dari 2000 AHASS di seluruh 

Indonesia. AHASS Bintang Motor melayani One Stop Service untuk 

perawatan / perbaikan ringan dan berat termasuk diantaranya perawatan / 

perbaikan yang memerlukan turun mesin / overhaul, oversize silinder (korter), 

dan lain-lain. 

C. Divisi Suku Cadang (H3). 

Ketersediaan suku cadang merupakan kunci utama dalam hal 

memberikan pelayanan yang memuaskan dan terbaik bagi pelanggan. untuk hal 

tersebut maka Divisi Suku Cadang Bintang Group juga dilengkapi dengan 

ssistem komputer dan fasilitas gudang yang terkelola dengan baik dan efisien. 

Menyediakan ribuan jenis item parts untuk semua model sepeda motor Honda 

yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor (AHM).  

4.1.3 Struktur Organisasi 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan memerlukan adanya 

wadah agar terdapat adanya kesamaan tujuan dan arah yang dikehendaki dengan 

optimal, wadah tersebut adalah organisasi. 
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PRESIDENT DIRECTOR

BRAMONO LUNARDI

HRD MANAGER

DESI PRETIDINA

HRD STAFF

AHASS MANAGER

ANDRIYANTO

TELEMARKETING 
STAFF

FACT DIRECTOR

BURSTONO LUNARDI

FINANCE MANAGER

ENI BR TARIGAN

FINANCE STAFF

ACCOUNTING 
MANAGER 

SUHENDRA

ACCOUNTING STAFF

IT MANAGER

RYAN HARGIANTO

IT STAFF

SECRETARY

CICI

MARKETING DIRECTOR

ALEXANDER LUNARDI

MAKETING SUPPPORT

SECRETARY

EKA MEGAWATI

Tujuan utama pembentukan organisasi adalah untuk mempermudah pekerjaan 

atau pelaksanaan tugas, yaitu dengan membagi wewenang dan tanggung jawab 

secara sistematis. 

Adapun struktur organisasi PT. Bintang Motor Group adalah sebagai 

berikut : 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bintang Motor Group (Head Office) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Kuesioner HRD PT. Bintang Motor Cibinong 2019 
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Sumber : Hasil Kuesioner ADH dan Kepala cabang PT. Bintang Motor Cibinong 2019 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bintang Motor Group (Branch) 

Secara garis besar pembagian tugas dan tanggung jawab serta 

pengorganisasian masing-masing bagian dalam struktur organisasi di Bintang 

Motor adalah : 

1. Direktur Utama : 

a. Merupakan pimpinan perusahaan dan pusat pemberi motivasi kerja kepada 

karyawannya. 

b. Memiliki segala wewenang dalam pengambilan keputusan. 

c. Bertanggung jawab atas segala yang berhubungan dengan kegiatan 

perusahaan. 

KEPALA CABANG

AHMAD AMIN 
SUPAMAN

DIVISI SALES

HARYANTI

DIVISI COUNTER

INDAH S

MEILINDA D

DIVISI GUDSNG

ELYI WAHYUDI

DIVISI SPAREPART

DEDDY W D

DIVISI SERVICE

EKA PALTRA YOGA
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d. Memberi Pengawasan, pengarahan, dan petunjuk guna mendapatkan suatu 

langkah kerja yang matang. 

e. Direktur FACT (Finance, Accounting, And Computer Technology): 

d. Berperan dalam mengawasi kegiatan finansial, laporan keuangan. 

e. Memberi pengarahan terhadap kinerja dari divisi finance, accounting, dan IT 

support. 

f. Melakukan approval dari transaksi bank. 

g. Melaporkan hasil kegiatan kepada direktur utama. 

2. Direktur FACT (Finance, Accounting, And Computer Technology): 

a. Berperan dalam mengawasi kegiatan finansial, laporan keuangan. 

b. Memberi pengarahan terhadap kinerja dari divisi finance, accounting, dan IT 

support. 

c. Melakukan approval dari transaksi bank. 

d. Melaporkan hasil kegiatan kepada direktur utama. 

3. Direktur Marketing : 

a. Bertanggung Jawab penuh terhadap kegiatan pemasaran. 

b. Menetapkan tujuan dan sasaran jalannya operasional perusahaan dan strategi 

penjualan kepada konsumen. 

c. Membuat target penjualan dan menganalisa laporan yang dibuat oleh 

bawahannya. 

d. Membangun relasi kerja dengan baik. 

4. Finance : 

a. Merencanakan pembayaran barang-barang sesuai dengan kebutuhan. 
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b. Memberi info mutasi bank kepada cabang. 

c. Membuat budgeting. 

d. Membuat Cash Flow seluruh cabang. 

5. Accounting : 

a. Menghitung dan mencocokan transaksi dengan metode pencatatan yang 

berlaku di perusahaan. 

b. Mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perpajakan. 

c. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Direktur FACT. 

d. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi secara tertib, up to date dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

e. Secara periodik membuat laporan keuangan perusahaan dengan didukung 

oleh bukti-bukti yang sah.  

f. Melakukan rekonsiliasi bank dan jurnal memorial setiap closing akhir bulan 

maupun tahunan. 

6. IT Support : 

a. Mengatur jadwal maintance server sesuai yang dibutuhkan. 

b. Membantu memperbaiki software maupun hardware yang bermasalah. 

c. Mengecek jaringan kabel secara berkala. 

d. Membuat proposal pembelian hardware. 

7. AHASS Manager : 

a. Mengawasi kegiatan semua cabang dibidang pelayanan service dan spare 

part. 

b. Bertanggung jawab dan memiliki wewenang terkait kegiatan Ahass. 
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c. Membuat laporan penjualan sparepart dan persediaan sparepart. 

8. HRD (Human Research Department): 

a. Mengatur kepegawaian perusahaan. 

b. Mencatat absensi dan membuat laporan jam kerja. 

c. Membuat laporan gaji dan insentif bulanan. 

d. Siap mencari karyawan baru untuk divisi yang membutuhkan. 

9. Kepala Cabang : 

Sebenarnya kepala cabang dijabat oleh seorang Supervisor. Sebagai 

seorang supervisor mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :  

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dealer pada direksi. 

b. Membuat kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan dalam mengejar target 

penjualan. 

c. Melakukan evaluasi kerja terhadap karyawan. 

d. Menolak atau menerima pengajuan kredit sepeda motor. 

10. Kepala Administrasi : 

a. semua kegiatan operasional yang berhubungan administrasi perusahaan. 

b. Menjadi inspirasi, motivasi bagi karyawan bawahannya. 

c. Bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan operasional. 

d. Memiliki wewenang atas diskon yang diajukan oleh staffnya. 

11. Sales Admin : 

Sales Admin ada beberapa bagian diantaranya : 

1). Kasir 
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a. Bertugas menerima uang tunai DP dari konsumen dan input sesuai uang yang 

diterima ke sistem BMS (Bintang Management System). 

b. Membuat laporan kas harian. 

c. Cetak Voucher kas keluar yang ditandatangani pihak berwenang. 

2). Surat Jalan 

a. Menginput dan mencetak Surat Jalan berdasarkan kelengkapan dokumen 

tertentu. (SPK, KTP, PO leasing, Cek fisik, Buku Service). 

b. Menginput motor yang baru diterima baik dari main dealer, maupun dealer 

lain. 

c. Stock opname unit dan aksesoris. 

d. Membuat laporan penjualan dan stok kepada bagian kantor pusat. 

3). Bagian Piutang 

a. Menerima Surat Jalan kembali dari bagian Surat Jalan (warna putih) dengan 

syarat kelengkapan data harus sesuai. 

b. Follow up kekurangan data kredit, untuk selanjutnya membuat penagihan 

piutang kepada leasing. 

c. Cek pencairan di rekening apakah sesuai dengan tagihan yang diberikan 

kepada leasing. 

4). Bagian STNK dan BPKB 

a. Menerima surat jalan kembali dari bagian surat jalan (warna biru) yang harus 

sudah ditandatangani kasir dan stempel lunas. 

b. Mengirim email permohonan faktur kepada main dealer untuk selanjutnya 

melakukan pengajuan STNK kepada biro jasa tertentu. 
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c. Bertugas sepenuhnya dalam follow up STNK dan BPKB untuk selanjutnya 

didistribusikan kepada konsumen. 

d. Bersikap ramah dan melayani sepenuh hati sesuai moto “Salam satu hati” 

kepada costumer yang meminta STNK. 

e. Membuat laporan STNK dan BPKB pending kepada kantor pusat. 

12.  Sales 

a. Mencari konsumen. 

b. Menyebarkan brosur. 

c. Mengajukan pameran dan promosi. 

d. Mengejar penjualan sesuai target yang ditentukan. 

13. Counter 

a. Melayani konsumen yang datang langsung ke dealer. 

b. Memberikan informasi tentang keunggulan berbagai produk motor yang 

dijual. 

c. Bersikap ramah dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada 

konsumen 

d. Melayani penjualan tunai maupun kredit langsung. 

14. Gudang 

a. Menurunkan unit baru dan cek apakah fisik sesuai dengan surat jalan yang 

diberikan ekspedisi. 

b. Menyiapkan unit pengiriman kepada konsumen. 

c. Kontrol unit dan aksesoris di gudang. 
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15. Sparepart 

a. Membuat invoice terkait penjualan spare part. 

b. Membuat laporan penjualan dan persediaan spare part. 

16.  Service 

a. Melakukan pengecekan ulang terhadap sepeda motor yang dibeli. 

b. Melakukan service dan perbaikan sepeda motor. 

17. Delivery 

a. Mengirimkan motor kepada konsumen. 

b. Mengurus kelayakan mobil pengiriman. 

c. Bersikap ramah kepada konsumen setelah pengiriman selesai dilakukan. 

18.  Office Boy 

a. Menjaga kebersihan lingkungan pekerjaan. 

b. Menata cangkir air minum setiap paginya ke meja karyawan. 

c. Bersikap ramah terhadap semua karyawan.  



50 
 

 

Adapun daftar pegawai Divisi Finance di perusahaan ini: 

 

        Tabel 4.3 Daftar pegawai Divisi Finance PT. Bintang Niaga Jaya 

 

Divisi Finance berada dibawah Direktur FACT yang bertanggung jawab 

dalam menyusun laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan kaidah 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Umur 

Tahun 

masuk 

Unit Kerja 
Tingkat 

pendidikan 

Masa 

Kerja 

1. Eni Tarigan P 42 Tahun 2008 Manager Finance S1 11 

Tahun 

2. Nining P 26 Tahun 2010 Staff Finance S1 9 Tahun 

3. Usfatun 

Khasanah 

P 24 Tahun 2014 Staff Finance S1 5 Tahun 

4. Irma Suryamah P 24 Tahun 2014 Staff Finance D3 5 Tahun 

5. Dian Ariani 

Putri 

P 24 Tahun 2016 Staff Finance S1 3 Tahun 

6. Desi P 24 Tahun 2015 Staff Finance S1 4 Tahun 

7. Anga Laksmana L 26 Tahun 2015 Staff Finance S1 4 Tahun 

8. Rizky Ramdan 

Sulistiawan 

L 22 Tahun 2018 Staff Finance D3 1 Tahun 

9. Syinta P 25 Tahun 2018 Staff Finance S1 1 Tahun 

10. Ezhalina P 27 Tahun 2019 Staff Finance S1 2 Bulan 

11. Sulistia 

Oktaviana Adith 

L 22 Tahun 2018 Staff Finance D3 1 Tahun 
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Uang keluar dan Uang masuk dan dapat dipertanggung jawabkan. Divisi ini 

memiliki staff berjumlah 11 orang  yang diberi tugas yang berbeda-beda. 

4.1.4 Fasilitas yang dimiliki 

Dalam menunjang kegiatan operasionalnya Bintang Motor menggunakan 

beberapa fasilitas, berikut jumlah fasilitas pendukung adalah : 

1. Fasilitas umum (milik kantor) : 

a. Gedung 2 lantai 

b. Lahan parkir 

c. Mobil dinas karyawan 4 unit avanza, 6 unit mobil pick up. 

d. Peralatan kantor seperti AC, komputer, printer, dll 

e. Perlengkapan kantor seperti ATK 

f. Sistem pencatatab transaksi berbasis apikasi web BMS  

g. Mes karyawan  

2. Fasilitas Pribadi : 

a. Tunjangan Kesehatan  

b. Tunjangan Hari Tua 

c. Tunjangan Jabatan 

d. Uang makan lembur 

e. Uang perjalanan dinas 

4.1.5  Kepegawaian 

Komposisi karywan PT. Bintang Motor Cibinong pada akhir Mei 2018 

dapat dilihat pada table berikut :  
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Tabel 4.4 Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia 

DEPT. 
USIA 

JUMLAH 
20-29 30-39 40-49 50-59 

MANAGER 4  5  9 

OFFICE 47 2 1  50 

SALES 7 8   15 

MEKANIK 13 3   16 

TOTAL 71 12 5  90 
 

Tabel 4.5 Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan 

DEPT. 
PENDIDKAN 

JUMLAH 
SMP SMK AMD S1 

MANAGER - - - 9 9 

OFFICE   13 37 50 

SALES  9  6 
               

15 

MEKANIK  16   16 

TOTAL  25 13 52 90 
 

Tabel 4.6 Komposisi Karyawan Berdasarkan Lama Masa Kerja 

DEPT 

MASA KERJA 

JUMLAH < = 1 

Tahun 

2 – 5 

Tahun 

6 – 10 

Tahun 

> 10 

Tahun 

MANAGER 1 1  7 9 

OFFICE 19 24  7 50 

SALES 1 12 2  15 

MEKANIK 7 4 5  16 

TOTAL 28 41 7 14 90 

 

Tabel 4.7 Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 
JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
LAKI – LAKI PEREMPUAN 

MANAGER 6 3 9 

OFFICE 22 28 50 

SALES 3 12 15 

MEKANIK 16  16 

TOTAL 47 43 90 
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61%

39%

JENIS KELAMIN

Laki-Laki Perempuan

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah kostumer pembeli sepeda motor, 

sebanyak 183 responden. 

Tabel 4.8 Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 112 61% 

Perempuan 71 39% 

Jumlah 183 100% 

 

Gambar 4.3 Identifikasi  Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Hasil Kuesioner Responden PT. Bintang Motor Cibinong 2019 

 

Berdasarkan Gambar di atas diperoleh informasi bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 30 orang atau 

61% diikuti oleh responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 20 orang atau 

39%. 
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4.2.2 Identifikasi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.9 Usia Responden  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<21 tahun 36 19.7 19.7 19.7 

21-25 tahun 21 11.5 11.5 31.1 

26-30 tahun 58 31.7 31.7 62.8 

>30 tahun 68 37.2 37.2 100.0 

Total 183 100.0 100.0  

Sumber : Hasil Kuesioner 

 

Gambar 4.4 Identifikasi Responden berdasarkan Usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Kuesioner Responden PT. Bintang Motor Cibinong 2019 

 

Berdasarkan Gambar di atas diperoleh informasi bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian besar berusia < 21 tahun sebanyak 36 orang atau 19,7%, 

diikuti oleh responden yang berusia 21-25 tahun sebanyak 21 orang atau 11,5%, 

responden yang berusia 26-30 tahun sebanyak 58 orang atau 31,7%, dan 

responden yang berusia > 30 tahun sebanyak 68 orang atau 37,2%. 
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4.2.3 Identifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.10 Pekerjaan Responden 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Pelajar/Mahasiswa 42 23.0 23.0 23.0 

Karyawan Swasta 30 16.4 16.4 39.3 

PNS 19 10.4 10.4 49.7 

TNI 6 3.3 3.3 53.0 

Wiraswasta 15 8.2 8.2 61.2 

Lain-Lain 71 38.8 38.8 100.0 

Total 183 100.0 100.0  

 

Gambar 4.5 Identifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Kuesioner Responden PT. Bintang Motor Cibinong 2019 

 

Berdasarkan Gambar di atas diperoleh informasi bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian besar pelajar sebanyak 42 orang atau 23%, diikuti oleh 

responden yang karyawan swasta  sebanyak 30 orang atau 16,4%, responden 

yang PNS sebanyak 19 orang atau 10,4%, responden yang TNI sebanyak 6 orang 
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atau 3,3%, responden yang wiraswasta sebanyak 15 orang atau 8,2%, dan 

responden yang lain-lain sebanyak 71 orang atau 38,8%. 

4.2.4 Identifikasi Responden Berdasarkan Status 

Tabel 4.11 Status Responden 

 Frequen

cy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Val

id 

Menikah 93 50.8 50.8 50.8 

Belum 

Menikah 

90 49.2 49.2 100.0 

Total 183 100.0 100.0  

 

Gambar 4.6 Identifikasi Responden Berdasarkan Status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Kuesioner Responden PT. Bintang Motor Cibinong 2019 

 

Berdasarkan Gambar di atas diperoleh informasi bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian besar menikah sebanyak 93 orang atau 50,8%, diikuti 

oleh responden yang belum menikah sebanyak 90 orang atau 49,2%. 
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4.2.5 Analisis Dengan Metode Skala Likert 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan skala likert, 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item 

instrument yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif hingga sangat negative, yang dapat berupa kata-kata antara lain : Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Normal (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju 

(STS). 

Kategori yang digunakan oleh Skala Likert berupa analisis tingkat 

kepentingan dan kinerja dengan lima kategori sebagai berikut : 

Tabel 4.12 Kategori Skala Likert 

Kategori Bobot 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Normal 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Penggolongan kategori tiap pernyataan dihitung berdasarkan nilai yang 

diperoleh dari hasil kuesioner dengan cara mengalikan bobot nilai pada kategori 

yang telah ditentukan dengan jumlah responden yang telah menjawab, serta 
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persentase yang diperoleh dari hasil pembagian bobot nilai dengan jumlah 

responden kemudian dikalikan 100%. 

a. % Jumlah Responden :  

b. Nilai   : Bobot x Jumlah Responden 

Berdasarkan jumlah responden 183 orang, maka dapat ditentukan bobot 

penilaian dengan menggunakan jarak, yang dapat dihitung melalui nilai tertinggi 

dan terendah dengan perhitungan sebagai berikut : 

a. Nilai Tertinggi  = Total Responden x Bobot Tertinggi 

               = 183 x 5 

               = 915 

b. Nilai Terendah  = Total Responden x Bobot Terendah 

               = 183 x 1 

               = 183 

c. Jarak              = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

               = 915 – 183 

               = 732 

d. Interval   =  

              =  

              = 146,4 

 

Maka dapat ditentukan pengelompokkan sebagai berikut : 
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Tabel 4.13 Interval Skala Likert 

Kategori Interval 

Sangat Tidak Baik 50-90 

Tidak Baik 91-131 

Cukup Baik 132-172 

Baik 173-213 

Sangat Baik 214-154 

 

Sumber : Hasil Uji Skala Likert 2019 

4.2.6 Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2005:142). Suatu kuesioner dinyatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji validitas pada kuesioner dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan bantuan software SPSS versi 20.00 

dan kemudian akan membandingkan nilai r pada kolom Corrected Item Total 

Correlation > r table maka item-item pertanyaan dianggap valid.  

Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas 

Produk (X1) 

Indikator Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Keterangan 

P1 0,645** 0,000 VALID 

P2 0,784** 0,000 VALID 

P3 0,766** 0,000 VALID 

P4 0,781** 0,000 VALID 

P5 0,700** 0,000 VALID 

Produk 1   

Proses (X2) 
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Indikator Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Keterangan 

H1 0,539** 0,000 VALID 

H2 0,752** 0,000 VALID 

H3 0,687** 0,000 VALID 

H4 0,723** 0,000 VALID 

H5 0,670** 0,000 VALID 

Proses 1   

Sumber :Hasil pengolahan data 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji validitas tiap butir pernyataan pada 

kuesioner dengan jumlah item masing-masing variabelnya sebanyak 10 butir 

diperoleh hasil untuk Variabel dependen yaitu Keputusan pembelian 

memperoleh hasil Pearson Correlation dari masing-masing pertanyaan sebesar 

0,787, 0,695, 0,720, 0,733 dan 0,670 dengan signifikansi keseluruhan > 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan variabel Keputusan 

pembelian Valid. 

Kemudian diperoleh dari variabel independen (X1) Produk, hasil Pearson 

Correlation dari masing-masing pertanyaan sebesar 0,645, 0,784, 0,766, 0,781 

dan 0,700 dengan signifikansi keseluruhan > 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan variabel Produk Valid. 

Kemudian dari variabel independen (X2) Proses, hasil Pearson 

Correlation dari masing-masing pertanyaan sebesar 0,539, 0,752, 0,687, 0,723 

dan 0,670 dengan signifikansi keseluruhan > 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan variabel Proses Valid. 
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4.2.7  Hasil Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui ke konsistenan suatu 

kuesioner dalam pengumpulan data. Uji Reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan rumus alpha. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas 

 X1 X2 Kesimpulan 

Cronbach’s 

Alpha 

0,787 0,769 Reliabel 

Sumber : Hasil Olahan Uji Reliabilitas 2019 

 

  Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Cronbach’s Alpha masing-

masing variabel sebesar 0,787 dan 0,769. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pertanyaan dari keseluruhan variabel adalah Reliabel. 

   4.2.8 Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.16 

Korelasi pearson 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Koesioner 2019 

  Berdasarkan analisis di atas, maka didapatkan nilai koefisien 

korelasi Pearson sebesar 0.715. hal inimenunjukan bahwa produk mempunyai 

hubungan yang kuat terhadap penjualan sepeda motor. 
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  Untuk menghitung besarnya pengaruh produk terhadap penjualan 

sepeda motor pada PT. Bintang Motor Cibinong berdasarkan koefisien korelasi 

Pearson dengan menggunakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut : 

KD = (r)2  x 100% 

  = (0.715)2 x 100% 

  = 51.12% 

  Dari hasil diatas maka produk memberikan pengaruh sebesar 

51.12% terhadap penjualan sepeda motor pada PT. Bintang Motor Cibinong. 

Sedangakan sisanya sebesar 100% - 51.12% = 48.88% disebabkan oleh 

variable lainnya. 

   4.2.9 Uji Regresi Linear Sederhana 

  Analisis linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya 

pengaruh variable bebas terhadap variable terikat dan memprediksi variable 

terikat dengan menggunakan variable bebas. Dalam hal ini untuk mengetahui 

pengaruh produk karyawan terhadap penjualan sepeda motor di PT. Bintang 

Motor Cibinong. Output dari program IBM SPSS Statistic 25 diperoleh nilai 

regresi seperti yang tertera pada table 4. 
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Tabel 4.17 

Regresi Linear Sederhana 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner 2019 

 

 

Dari table 4.16 diperoleh: a = 14.031, b = 0.675. Maka persamaan regresinya 

adalah : 

Y = 14.031 + 0.675X 

  Dari analisis regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai dari a adalah 

14.031. Nilai ini menunjukan bahwa pada saat Produk (X) bernilai nol, maka 

Proses (Y) akan bernilai 14.031. Sedangkan nilai dari b adalah 0.675 

menunjukan bahwa ketika terjadi kenaikan produk sebesar satu satuan, maka 

penjualan akan meningkat 0.675 satuan. Selain itu terlihat tanda positif (+) yang 

berarti adanya pengaruh yang positif antara harga dan penjualan unit. 

   4.2.10 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Uji signifikansi secara parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah 

dalam model korelasi secara satu per satu variabel independen Produk (X1), 

Harga (X2), berpengaruh atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen Keputusan pembelian (Y). Hasil uji t dapat dilihat pada : 

 

 

 

 



64 
 

 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Signifikan t 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019 

  Dari table di atas dapat diketahui t hitung = 5.417 dengan nilai 

signifikan 0.000 < 0,05 yang berarti ada pengaruh antara variable Produk (X) 

terhadap variable Proses (Y) di PT. Bintang Motor Cibinong. 

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial 

dengan regresi linier berganda (uji t) adalah sebagai berikut : 

 Sig. t < α 0,05 ; Ho ditolak 

 Sig. t > α 0,05 ; Ho diterima 

1. Uji signifikansi variabel Produk (X1) terhadap Keputusan pembelian 

(Y) 

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Produk secara parsial terhadap 

Keputusan pembelian. 

Ha1 : Terdapat pengaruh signifikan antara Produk secara parsial terhadap 

Keputusan pembelian. 

Kesimpulan 

Dengan hal ini sig.t 0,000 > 0,05 atau Ho diterima. Dari hasil tersebut maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Produk secara parsial terhadap Keputusan pembelian.  
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2. Uji signifikansi variabel Proses (X2) terhadap Keputusan pembelian (Y) 

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Proses secara parsial terhadap 

Keputusan pembelian. 

Ha1 : Terdapat pengaruh signifikan antara Proses secara parsial terhadap 

Keputusan pembelian. 

Kesimpulan 

Dengan hal ini sig.t 0,000 > 0,05 atau Ho diterima. Dari hasil tersebut maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Proses secara parsial terhadap Keputusan pembelian.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan verifikatif terhadap penelitian yang  

penulis lakukan yaitu mengenai Bauran Pemasaran Kendaraan Bermotor pada PT. 

Bintang Motor Cibinong. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian 

ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

Hasil uji t (parsial) menyatakan bahwa : 

a. Produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor di dealer PT 

Bintang Motor Cibinong. 

b. Harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor di dealer PT 

Bintang Motor Cibinong. 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan temuan penelitian yang menunjukan bahwa 

ditemukannya variabel independen yang memberikan pengaruh terhadap 

variabel dependen , maka saran yang diiajukan sebagai berikut :   

1. Untuk variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen, yaitu produk. Maka sebaiknya pemasaran sepeda motor 

ini tetap memperhatikan kualitas dan pelayanan yang baik dan dapat dijadikan 

acuan supaya lebih meningkat dalam penjualan.  

2. Sebaliknya untuk variabel harga, harga tidak berpengaruh signifikan pada 

keputusan pembelian sepeda motor ini, maka pemasar tetap memperhatikan 
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dan meningkatkan produk berupa bahan, desain dan kualitas, perlu kiranya 

menyesuaikan harga agar terjangkau masyarakat luas dan menetapkan harga 

yang mampu bersaing dengan produk sejenis ditempat lain serta  

meningkatkan pembuatan iklan lebih menarik, memberikan undian berhadiah 

dan mempertahankan promosi yang dinilai sangat efektif untuk menarik minat 

para calon pembeli untuk membeli produk sepeda motor ini. sehingga variabel 

tersebut  mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan penjualan 

dengan meningkatnya keputusan pembelian konsumen. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih menyempurnakan penelitian 

ini misalnya dengan menambahkan variabel-variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 
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LAMPIRAN 1 

WAKTU PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN II 

HASIL UJI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

HASIL UJI VALIDITAS : 

PRODUK (X) 

Correlations 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 PRODUK 

P1 

Pearson Correlation 1 .521** .250** .273** .447** .645** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 .000 .000 

N 183 183 183 183 183 183 

P2 

Pearson Correlation .521** 1 .474** .445** .561** .784** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 183 183 183 183 183 183 

P3 

Pearson Correlation .250** .474** 1 .675** .347** .766** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 .000 

N 183 183 183 183 183 183 

P4 

Pearson Correlation .273** .445** .675** 1 .305** .781** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 183 183 183 183 183 183 

P5 

Pearson Correlation .447** .561** .347** .305** 1 .700** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 183 183 183 183 183 183 

PRODUK 

Pearson Correlation .645** .784** .766** .781** .700** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 183 183 183 183 183 183 

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

 

 



 

 
 

PROSES (Y) 

Correlations 

 

 H1 H2 H3 H4 H5 HARGA 

H1 

Pearson Correlation 1 .280** .156* .263** .247** .539** 

Sig. (2-tailed)  .000 .035 .000 .001 .000 

N 183 183 183 183 183 183 

H2 

Pearson Correlation .280** 1 .417** .390** .318** .752** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 183 183 183 183 183 183 

H3 

Pearson Correlation .156* .417** 1 .411** .297** .687** 

Sig. (2-tailed) .035 .000  .000 .000 .000 

N 183 183 183 183 183 183 

H4 

Pearson Correlation .263** .390** .411** 1 .429** .723** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 183 183 183 183 183 183 

H5 

Pearson Correlation .247** .318** .297** .429** 1 .670** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000  .000 

N 183 183 183 183 183 183 

PROSES 

Pearson Correlation .539** .752** .687** .723** .670** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 183 183 183 183 183 183 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



 

 
 

KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 

 

HASIL UJI RELIABILITAS : 

PRODUK (X) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.787 6 

PROSES (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.769 6 

 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KEPUTUSAN_PE

MBELIAN 

KP1 

Pearson Correlation 1 .392** .501** .449** .412** .787** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 183 183 183 183 183 183 

KP2 

Pearson Correlation .392** 1 .376** .470** .251** .695** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .001 .000 

N 183 183 183 183 183 183 

KP3 

Pearson Correlation .501** .376** 1 .401** .411** .720** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 183 183 183 183 183 183 

KP4 

Pearson Correlation .449** .470** .401** 1 .350** .733** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 183 183 183 183 183 183 

KP5 

Pearson Correlation .412** .251** .411** .350** 1 .670** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000  .000 

N 183 183 183 183 183 183 

KEPUTUSAN_PEMBE

LIAN 

Pearson Correlation .787** .695** .720** .733** .670** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 183 183 183 183 183 183 

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



 

 
 

LAMPIRAN III 

HASIL UJI ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA : 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 8.284 1.351  6.133 .000   

PRODUK .001 .040 .001 .013 .990 .919 1.089 

PROSES -.005 .063 -.005 -.073 .942 .613 1.630 

        

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN_PEMBELIAN 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN IV 

 HASIL UJI HIPOTESIS PENELITIAN 

 

HASIL UJI t (PARSIAL) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 8.284 1.351  6.133 .000   

PRODUK .001 .040 .001 .013 .990 .919 1.089 

PROSES -.005 .063 -.005 -.073 .942 .613 1.630 

        

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN_PEMBELIAN 

 

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI : 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .699a .488 .476 1.64487 1.754 

a. Predictors: (Constant), TEMPAT, PRODUK, PROMOSI, HARGA 

b. Dependent Variable: KEPUTUSAN_PEMBELIAN 

 



 

 
 

LAMPIRAN V 

GAMBAR PROSES PENJUALAN SEPEDA MOTOR 
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