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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana harga, produk, 

promosi, keputusan pembelian, dan seberapa besar pengaruh harga, produk dan 

promosi terhadap keputusan pembelian konsumen serta seberapa besar pengaruh 

keputusan pembelian terhadap kepuasan. Penelitian ini merupakan penelitian 

sensus, dengan jumlah obyek dalam populasi sebanyak 100. Metode Penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis jalur. Teknik analisis korelasi 

untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel, sedangkan teknik analisis 

jalur untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis 

data penelitian ini adalah SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kondisi variabel harga, produk, promosi, dan keputusan pembelian termasuk 

dalam kategori baik, sedangkan variabel kepuasan pelanggan termasuk dalam 



kategori cukup baik. Secara berturut-turut pengaruh variabel produk, harga, 

ditribusi, dan promosi terhadap variabel keputusan pembelian. 

Kata kunci: harga, produk, promosi, keputusan pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this study to determine how the price, product, promotion, 

purchasing decisions, and how much influence the price, the product, and 

promotions on consumer purchasing decisions This research is a census, the 

number of objects in a population of 100. The research method used in this 

research is descriptive analysis method. The data analysis technique used is the 

technique of correlation analysis and path analysis techniques. Correlation 

analysis techniques to determine the relationship between variables, while the 

technique of path analysis to determine how much influence the independent 

variables on the dependent variable. The software used to process and analyze the 

data of this study was SPSS version 23. The results showed that the variable 



conditions of the price, product,promotion and purchasing decisions included in 

both categories. 

Keywords: price, product,promotion, purchasing decisions. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia khususnya usaha Jasa mengalami 

pertumbuhan yang baik, hal ini menunjukkan bahwa kabutuhan konsumen dalam 

bidang jasa mengalami peningkatan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat berarti 

juga meningkatnya persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang akan 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan demikian 

perusahaan-perusahaan tersebut dihadapkan dengan persaingan yang semakin 

ketat. Perusahaan yang ingin bertahan harus memiliki keunggulan-keunggulan 

tersendiri yang akan menjadikan nilai plus bagi perusahaan tersebut di mata 

perusahaan lain. Perusahaan juga harus lebih cermat dan tanggap dalam 

mengamati kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga mereka tahu apa yang 

diinginkan konsumen dan dapat memenuhi keinginan tersebut, dan salah satu 

keinginan konsumen itu adalah hotel.  

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif  Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013tentang Standar Usaha Hotel, Bab I 

Pasal 1 Ayat 3 bahwa Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa 

kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa 

pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara 

harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. 

Industri perhotelan memiliki karakteristik lain dari industri yang biasa kita 

kenal dimana konsumen membeli jasa ini dalam jangka pendek atau panjang, 
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dipengaruhi oleh fisik atau produk hotel, strategi kebijakan harga, promosi dengan 

calon pembeli dan langganan, dan menetapkan saluran distribusi yang efektif 

sehingga keputusan konsumen untuk berkunjung bisa terus dilakukan. Industri 

perhotelan tersebut bukan hanya memberikan akomodasi penginapan. Tapi di 

dalamnya ada banyak jasa yang ditujukan khusus oleh orang-orang yang 

menginap. Fasilitas hotel biasanya disesuaikan dengan bilangan bintang pada 

hotel tersebut. Semakin bertambahnya bilangan bintang pada suatu hotel, maka 

semakin bertambah pula fasilitas yang diberikan kepada masayarakat yang 

menginap di suatu hotel. Sudah sejak lama industri perhotelan dianggap sebagai 

suatu industri yang menguntungkan dan juga selalu mengalami perkembangan. 

Peluang berinvestasi pada sektor Perhotelan ditunjang oleh beberapa hal yaitu: 

kondisi lingkungan yang aman dan damai di wilayah yang etnisnya homogen, 

lokasi strategis yang tidak terlalu jauh dari pusat kota dan infrastruktur yang baik. 

Situasi persaingan yang ketat dalam industri perhotelan di Wilayah Bandung 

telah menyebabkan perusahaan-perusahaan sulit untuk meningkatkan jumlah 

pelanggan. Di pasar yang sudah ada, terlalu banyak produk jasa hotel dengan 

berbagai keunggulan serta nilai lebih yang ditawarkan oleh para pesaing, sehingga 

sulit bagi perusahaan untuk merebut pangsa pasar pesaing. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata hotel berbintang belum dapat mencapai target tingkat hunian ideal 

yang diharapkan, Kondisi semacam ini membuat banyak hotel yang tidak kuat 

dalam dunia bisnis, apabila suatu perusahaan tidak dapat menyusun strategi 

pemasaran dengan tepat, maka akan mengalami kekalahan dalam bersaing dimana 

strategi pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dapat dilakukan 

oleh para pengusaha untuk mempertahankan kelangusungan hidupnya, untuk 
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berkembang dan untuk memperoleh keuntungan, salah satu aspek penting dalam 

pemasaran adalah mendorong calon konsumen untuk menginap.  

Tabel 1.1  
 

Tingkat Huni Kamar 

 
Sumber Data : V Hotel & Residence Bandung 

 
Tabel 1.2 

Hasil Guest Comment Agutus - Oktober 
SUMBER HARGA PRODUK PROMOSI 

OTA 59% Cukup Mahal 57% Kurang Baik  52% Kurang Baik 

Guest Comment 

dari kamar 

 

67% Cukup Mahal 

 

61% Kurang Baik 

 

54% Kurang Baik 

Wawancara Hasil 

Sales Call 

 

78% Cukup Mahal 

 

50% Cukup Baik 

 

81% Kurang Baiki 

Sumber Data : V Hotel & Residence Bandung 

 

Dari data tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa tingkat keputusan 

pembeli terhadap V Hotel and Residence masih rendah jika dibandingkan dengan 

competetitor yang ada disekitar. 

DIRECT 
COMPETITORS 

2016 
Occ% 

2017 
Occ% 

2018 
Occ% 

V Hotel & Residence 45,21% 41,16% 61,70% 
BTC Hotel 69,61% 69,75% 72,75% 

Ibis Hotel Pasteur 77,00% 78,12% 78,88% 
Vio Pasteur Hotel 81,33% 80,98% 82,19% 
Garden Permata 

Hotel 63,56% 65,41% 69,22% 
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Intinya perusahaan harus dapat menciptakan customer value yang lebih 

tinggi dibandingankan dengan pesaing, hal itu dilakukan dalam upaya 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. Peningkatan kualitas layanan yang 

diberikan kepada pelanggan dimungkinkan dapat mengurangi kegagalan 

pelayanan dan memberikan kepuasan (Matilda; 2003). Persaingan yang semakin 

ketat di mana semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus 

menempatkan orientasi pada kepuasan konsumen sebagai tujuan utama (Fandy 

Tjiptono,2000:24).Dengan semakin banyaknya produsen yang menawarkan 

produk dan jasa yang sama dan beraneka ragam, maka konsumen memiliki pilihan 

yang semakin banyak untuk menentukan jadi tidaknya pembelian. 

Bila hal tersebut dapat diwujudkan maka pelanggan senantiasa akan 

mengkonsumsi dan berperilaku positif terhadap jasa tersebut, sikap demikian 

mengidikasikan keputusan pembeli atau pelanggan. 

Para pelaku bisnis dituntut untuk mampu memaksimalkan kinerja 

perusahaannya agar dapat bersaing di pasar. Perusahaan harus berusaha keras 

untuk mempelajari dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. 

Dengan memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan pelanggan, maka akan 

memberikan masukan penting bagi perusahaan untuk merancang strategi 

pemasaran. (Ishak, 2017). Agar perusahaan dapat mencapai kesuksesan dalam 

bersaing maka harus berusaha untuk mencapai tujuan yaitu menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan.  

Dalam mencapai tujuan tersebut perusahaan harus mengerti dan 

menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan konsumen dengan harga yang 
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pantas. Menurut Tjiptono (2015:425). Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan 

pemasaran dalam perusahaan perlu dilakukan untuk memberikan kepuasan 

konsumen. Dalam pemasaran terdapat juga penyesuaian dan koordinasi antara 

produk, harga, saluran distribusi, dan promosi untuk menciptakan hubungan 

pertukaran yang kuat dengan konsumen (Swasta,1997 :234) 

Setiap perusahaan harus mampu memahami kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan 

para konsumen tergantung perilaku dari para konsumennya. Kunci utama 

perusahaan untuk memenangkan persaingan adalah mempengaruhi keputusan 

pelanggan melalui penyampaian promosi dan penetapan kebijakan harga yang 

bersaing. Kotler (2012:166) 

Keputusan pembelian merupakan tahapan dimana konsumen membentuk 

preferensi antarmerek dalam kumpulan pilihan(Susanto, 2013). Dalam melakukan 

keputusan pembelian, konsumen ditentukan melalui lima sub keputusan yaitu 

merek, penjual, kuantitas, waktu dan juga bagaimana metode pembelian yang 

akan dilakukan .  

Menurut Swastha dan Irawan (2008; 349), keputusan pembelian adalah 

pemahaman konsumen tentang keinginan dan kebutuhan akan suatu produk 

dengan menilai dari sumber-sumber yang ada dengan menetapkan tujuan 

pembelian serta mengidentifikasi alternatif sehingga pengambil keputusan untuk 

membeli yang disertai dengan perilaku setelah melakukan pembelian. Untuk dapat 

memperoleh produk yang berkualitas dengan harga yang baik, maka diperlukan 

beberapa faktor agar konsumen tersebut tertarik untuk memutuskan pembelian, 

ialah faktor kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi kecil, keluarga, 
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pengalaman, kepribadian, kepercayaan, dan konsep diri. Faktor-faktor tersebut 

untuk mendapatkan informasi tentang kualitas produk yang akan dibeli, dengan 

cara meningkatkan kualitas produk maka kepuasan konsumen juga akan 

meningkat 

Kebijakan harga, produk dan promosi termasuk sebagian faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pelanggan, yang tentunya penentuan harga yang dapat 

bersaing dan pemberian promosi yang berkesan. Di dalam ekonomi teori 

pengertian harga, nilai, utility, merupakan konsep yang saling berhubungan. Yang 

dimaksud dengan utility ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang 

memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (needs), keinginan 

(wants), dan memuaskan konsumen (satisfaction).  

Value adalah nilai dari suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. 

Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter antara barang dengan barang. Sekarang 

ini ekonomi kita tidak melakukan barter lagi akan tetapi sudah menggunakan uang 

sebagai ukuran nilainya yang disebut harga. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2013:151), Sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jasa atau 

jumlah dari nilai uang yang ditukar konsumen atas manfaat – manfaat karena 

memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Banyak pandangan telah 

diungkapkan dalam berbagai literatur tentang pengertian promosi, menurut Kotler 

dan Armstrong (2012:76) “promotion means activities that communicate the 

merits of the product and persuade target customers to buy it”. Artinya promosi 

merupakan kegiatan yang mengkomunikasikan manfaat dari sebuah produk dan 

membujuk target konsumen untuk membeli produk tersebut. Dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi itu adalah sejenis komunikasi yang 
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memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan 

jasa. Tujuan promosi ialah memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan 

meyakinkan calon konsumen. 

Salah satu bisnis atau usaha yang juga merasakan ketatnya persaingan saat 

ini salah satunya adalah bisnis sewa penginapan hotel. Persaingan yang semakin 

ketat tersebut ditandai dengan makin banyaknya bermunculan hotel-hotel di Jawa 

Barat, khususnya di Kota Bandung. Harga, produk dan promosi yang ditawarkan 

pun beraneka macam, dengan begitu akan menjadi ciri khas dan keunggulan 

tersendiri bagi setiap hotel. Hal tersebut menuntut pihak pemilik atau pengelola 

hotel untuk menciptakan strategi agar mampu bersaing dan unggul dibanding 

hotel-hotel kompetitornya.  

Atas dasar uraian pada uraian latar belakang yang tersebut di atas maka 

penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Harga, Produk 

dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian diV Hotel and Residence Bandung” 

1.2 Identifikasi dan RumusanMasalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Hasil analisis sementara dari data yang saya peroleh dari tim Front 

Officepada saat tamu menginap dan pada saat tim Sales and Marketingmelakukan 

kunjungan kepada para calon konsumen, dapat kami ketahui bahwa banyak yang 

calon konsumen keluhkan terhadap keputusan pembelian, diantaranya : 

1. Keputusan Pembelian yang rendah di V Hotel and Residence. 

2. Harga yang terlalu kaku dan mahal dibandingkan dengan hotel lain 

sekelasnya. 

3. Harga lebih mahal dari klasifikasi hotel yang bintangnya di atas V Hotel and 
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Residence. 

4. Produk yang sudah mulai kusam dan tidak lengkap dibanding dengan hotel 

lain sekelasnya. 

5. Kualitas produk menurunkarena usia dan kurang perawatan. 

6. Promosi yang sangat kurang sehingga V Hotel and Residence tidak banyak di 

kenal. 

7. Belum banyak yang mengetahui apa itu V Hotel and Residence. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan penelitian ini deskriptif dan 

verifikatif, seperti sebagai berikut: 

1. Bagaimanakebijakan harga di V Hotel and Residence Bandung. 

2. Bagaimana produk di V Hotel and Residence Bandung.  

3. Bagaimanapromosi di V Hotel and Residence Bandung. 

4. Bagaimana keputusan pembelian di V Hotel and Residence Bandung. 

5. Seberapa besar pengaruh kebijakan harga, produk dan promosi terhadap 

keputusan pembelian di V Hotel and Residence Bandung, baik secara 

simultan maupun parsial. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 

1 Kebijakan harga di V Hotel and Residence Bandung. 

2 Produk di V Hotel and Residence Bandung.  

3 Promosi di V Hotel and Residence Bandung. 

4 Keputusan pembelian di V Hotel and Residence Bandung. 

5 Besarnya pengaruh kebijakan  harga, produk dan promosi terhadap keputusan 
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pembelian di V Hotel and Residence Bandung baik secara simultan maupun 

parsial. 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang 

positif terhadap berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini, antara lain : 

1.4.1 Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Penulis dapat lebih mengetahui 

lebih dalam lagi ilmu tentang Pengaruh Kebijakan Harga, Produk dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian. 

1.4.2 Perusahaan 

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat bagi V Hotel and Residence Bandung tentang 

“Pengaruh kebijakan harga, produk, promosi, terhadap keputusanpembelian” dan 

dapat mengatasi maslah yang ada. 

1.4.3 Bagi Peneliti Yang akan Datang 

Sebagai salah satu karya ilmiah yang dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi yang berminat untuk mempelajari lebih lanjut di bidang 

pemasaran. 

1.4.4 Bagi Akademisi Universitas Winaya Mukti 
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Penelitan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi  bagi para mahasiswa/i 

Universitas Winaya Mukti  untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Manajemen 

Dalam suatu organisasi terdapat suatu sistem yang dinamakan 

Manajemen.Istilah manajemen pasti sudah terbiasa di dengar, terutama bagi 

mereka yang bekerja di dalam suatu perusahaan. Setiap divisi dipimpin oleh 

seorang manajer atau unit head hingga top level manajemen yang secara hirarki 

berada dalam jajaran manajerial.  

Kata Manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu manage, atau dalam 

bahasa indonesia bisa diartikan yaitu mengendalikan atau mengelola.Definisi 

Manajemen adalah suatu seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan 

utama dalam suatu organisasi melalui proses perencanaan (Planning), 

pengorganisasian (Organizing), dan mengelola (Controlling) sumber daya 

manusia dengan cara efektif dan efisien. 
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Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 

Definisi Mary Parker Follet ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur 

dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. 

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya 

untuk mencapai sasaran secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan 

dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas 

yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan 

jadwal.Manajemen belum memiliki definisi yang luas dan diterima secara 

universal. 

Setiap perusahaan yang baik akan memiliki manajeman yang baik pula. 

Karena pada dasarnya tujuan suatu perusahaan adalah ingin berkembang menjadi 

lebih baik lagi. Menurut Hilman, pengertian manajemen adalah fungsi untuk 

mencapai suatu tujuan melalui perantara kegiatan orang lain serta mengawasi 

usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama. 

Dalam usaha jasa pelayanan manajemen sangat dibutuhkan untuk 

melancarkan usahanya dalam mencapai tujuan dalam meraih keuntungan, yang 

akan di bahas berikutnya adalah dalam perusahaan jasa seperti hotel. Menurut 

Renville Siagian, pengertian Manajemen adalah salah satu bidang usaha yang 

bergerak di bidang jasa pelayanan yang dikelola oleh tenaga ahli yang terlatih dan 

berpengalaman. 

Seperti yang dikutip dalam buku “The Professional Management” oleh 

Louis A. Alen Fungsi utama manajemen sebagai berikut:  
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1. Memimpin (Leading) 
Tugas seorang manajer adalah agar orang lain bertindak untuk tujuan 

organisasi. fungsi ini meliputi:  

• Mengambil keputusan (decision maker);  

• Melakukan komunikasi (communicating);  

• Memberikan motivasi (motivating);  

• Memilih orang-orang (selecting people);  

• mengembangkan orang lain (developing people) melalui penilaian hasil 

kinerja, memberikan saran dan pemberian latihan atau training.  

2. Merencanakan (Planning) 

Tugas dan kegiatan utama pencanaan meliputi :  

• Forecasting atau meramalkan untuk waktu yang akan datang;  

• Membuat target dan sasaran (seat goal or targeting);  

• Programming (membuat acara) membuat rencana urutan kegiatan yang 

diperlukan untuk pencapaian target;  

• Schedulling (mengatur urutan waktu pelaksanaan atau time table);  

• Budgeting (menyusun rencana anggaran biaya);  

• Membuat Standard Operating Procedure (SOP) tentang pelaksanaan 

pekerjaan; 

• Estabilishing and Interpreting Policies (menetapkan dan menafsirkan 

kebijakan-kebijakan pelaksanaan pekerjaan)  

3. Menyusun (Organizing) 

Kegiatan mengatur dan menghubungkan suatu pekerjaan sehingga 

dilaksanakan lebih efektif dan efisien meliputi:  

• Design Organization Structure (Desain Struktur Organisasi),  
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• Menentukan job description dari masing-masing jabatan untuk mencapai 

sararan organisasi;  

• Delegating Responsibility and Authority (mendelegasikan tanggung jawab dan 

wewenang) menetapkan pertangungjawaban untuk hasil yang dicapai;  

• Estabilishing Relationship (menetapkan hubungan-hubungan yang 

membedakan antara atasan dan staff);  

• Mendeskripsikan hal-hal yang dianggap efektif sehubungan dengan 

pemanfaatan sumber daya manusia guna pencapaian sasaran.  

4. Mengawasi (Controlling) 

Melakukan pengawasan, pengendalian dan pengamatan meliputi:  

• Developing Performance Standard (perkembangan pekerjaan);  

• Measuring Performance (pengukuran hasil pekerjaan);  

• Taking Corrective Action (melakukan tindakanperbaikan dan mengoreksi 

kesalahan)  

Setiap fungsi manajemen atau seorang manajer harus mempunyai keempat 

keahlian diatas dan harus mampu menerapkannya dalam suatu kegiatan organisasi 

yang terpadu untuk mencapai tujuan utama perusahaan sesuai dengan prinsip 

manajemen. 

Dalam tingkatan level manajemen, pada umumnya tingkatan atau level 

manajemen terdiri dari beberapa bagian yaitu: 

1. Top Management, terdiri dari Board of Director atau Chief of Executive, dan 

Senior Executive 

2. Midle Management; terdiri dari Departement of Division Head 
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3. Lower Management; terdiri dari Superintenden, General Foreman, dan 

Supervisor  

Jika dilihat dari sisi kemampuan berfikir dan manajerial maka semakin 

tinggi tingkat kedudukan seseorang dalam suatu organisasi maka akan akan 

dituntut kemampuannya dalam hal: Konseptual atau membuat konsep tentang arah 

dan tujuan akhir organisasi yang ingin dicapai.  

Menentukan Strategi, Menguasai dan memahami konsep secara Makro, 

demikian sebaliknya semakin rendah kedudukan seseorang yang dituntut darinya 

adalah kemampuan dalam hal : teknis operasional, dan kemampuan secara mikro. 

2.1.2 Manajemen Pemasaran 

Pemasaran merupakan sebuah konsep kunci keberhasilan suatu bisnis 

dengan memperhatikan keinginan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan untuk 

tercapainya target penjualan yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan memberi 

dampak positif bagi perkembangan usaha suatu perusahaan di tengah era 

persaingan bisnis yang begitu ketat, sebagian besar masyarakat sering 

mengartikan pemasaran sebagai proses penjualan barang dan jasa, tetapi apabila 

dilihat lebih mendalam pengertian pemasaran mempunyai aspek yang lebih luas 

dari pada pengertian tersebut.  

Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian 

bertumbuh menjadi keinginan manusia. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan 

produk (product), penetapan harga (price), pengiriman barang (place), dan 

mempromosikan barang (promotion). Seseorang yang bekerja dibidang pemasaran 

disebut pemasar. Pemasar sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan 
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prinsip pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan manusia terutama pihak konsumen yang dituju. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) pemasaran merupakan sebuah 

proses sosial dimana dalam proses tersebut individu dan kelompok mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan ingzinkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

secara bebas menukarkan produk dan jasa yang bernilai kepada pihak lain. 

Pemasaran merupakan sebuah proses yang terdiri dari dua tahap, yaitu pemasaran 

secara sosial dan pemasaran secara manajerial. Pemasaran secara sosial 

menunjukan peran seorang pemasar didalam masyarakat, sedangkan pemasaran 

secara manajerial digambarkan sebagai seni menjual produk. Terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran :  

1. Lingkungan Eksternal  

Lingkungan ini tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, misalnya 

kesiapan masyarakat dalam menerima atau menolak sebuah produk, politik, 

tingkat perekonomian, peraturan pemerintah, serta munculnya pesaing.  

2. Lingkungan Internal  

Lingkungan internal dapat dikendalikan oleh perusahaan, terdiri dari dua 

kelompok, yaitu sumber non pemasaran seperti kemampuan produksi, keuangan 

dan personal serta komponen pemasaran yaitu produk, harga, distribusi dan 

promosi. 

Kotler dan Armstrong (2012) yang menyatakan bahwa manajemen 

pemasaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

menciptakan suatu nilai bagi para pelanggan dan membangun hubungan yang kuat 

dengan mereka agar tercipta suatu nilai dari para pelanggan tersebut.  
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Kotler dan Keller (2009) mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai 

seni dan ilmu dalam memilih target pasar dan mendapatkan, mempertahankan, 

dan meningkatkan konsumen dengan membuat, memberikan, dan 

mengkomunikasikan nilai konsumen yang superior.  

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen 

pemasaran adalah melakukan rangkaian proses untuk menciptakan suatu nilai 

guna membantu pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Kegiatan 

pemasaran itu dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengarahan, 

pengendalian, dan penetapan harga, pemetaan distribusi, serta kegiatan promosi.  

Adapun tujuan dari kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli 

untuk bersedia membeli barang dan jasa perusahaan (disamping barang lain) pada 

saat mereka membutuhkan, hal ini sangat penting bagi manajer pemasaran untuk 

memahami “mengapa” dan “bagaimana” tingkah laku konsumen tersebut 

demikian, sehingga perusahaan dapat mengembangkan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan produknya secara lebih baik.  

1. Bauran Pemasaran  

Bauran pemasaran merupakan bagian penting didalam pemasaran. Bauran 

Pemasaran (marketing mix) merupakan seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target 

pasarnya, terdiri dari himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan 

oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar 

sasarannya. Terdapat empat komponan dalam bauran pemasaran, yaitu  

1. Product (produk) adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada 

masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli atau dikonsumsi. Produk 
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dapat terdiri dari product variety, quality, design, feature, brand name, 

packaging, sizes, services, warranties, and returns. 

2. Price (harga) adalah sejumlah uang yang konsumen bayar untuk 

membeli produk atau mengganti hal milik produk. Harga meliputi last 

price, discount, allowance, payment period, credit terms, and retail 

price. 

3. Place (tempat) adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat 

produk yang dihasilkan/dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar 

sasaran. Tempat meliputi antara lain channels, coverage, assortments, 

locations, inventory, and transport.  

4. Promotion (promosi) adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. 

Variabel promosi meliputi antara lain sales promotion, advertising, sales force, 

public relation, and direct marketing.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) bauran pemasaran (marketing mix) 

adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-

menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. 

2.1.3 Harga 

2.1.3.1 Pengertian Harga 

Menurut Kotler (1984:48), harga merupakan satu-satunya unsur bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan penjualan, sedangkan unsur-unsur 

lainnya semata-mata merupakan unsur biaya saja. Banyak perusahaan yang tidak 

memperhatikan masalah harga jual dengan baik, kesalahan-kesalahan umumnya 

terjadi ialah: penetapan harga sangat mengarah pada biaya, harga kurang 
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seringditinjau padahal pasar selalu berubah, harga jual ditentukan secara tersediri, 

lepas dari bauran pemasaran dan bukannya merupakan satu unsur yang terpadu 

dalam strategi penempatan pasar, harga jual kurang bervariasi bagi jenis produk 

dan segmen pasar yang berlainan.  

Menurut Swastha dan Irawan (2001:241) harga adalah jumlah uang 

(ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Dari definisi tersebut dapat 

diketahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan 

yang diberikan oleh penjual. Bahkan penjual juga menginginkan sejumlah 

keuntungan dari harga tersebut. 

2.1.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhiharga 

Menurut Laksana (2008:117-118), faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

meliputi: 

1. Demand of product, perusahaan perlu memperkirakan permintaan terhadap 

produk yang merupakan langkah penting dalam penetapan harga sebuah 

produk. 

2. Target share of market, yaitu market share yang ditargetkan oleh perusahaan. 

3. Competitive reactions, yaitu reaksi daripesaing. 

4. Use of creams-skimming pricing of penetration pricing, yaitu 

mempertimbangkan langkah-langkah yang perlu diambil pada saat perusahaan 

memasuki pasar dengan harga yang tinggi atau dengan harga yangrendah. 

5. Other parts of the marketing mix,yaituperusahaan perlu 

mempertimbangkan kebijakan marketing mix. 

6. Biaya untuk memproduksi atau membeliproduk. 
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7. Product line pricing, yaitu penetapan harga terhadap produk yang saling 

berhubungan dalam biaya, permintaan maupun tingkatpersaingan. 

8. Berhubungan denganpermintaan: 

a. Cross elasticity positif, yaitu kedua macam produk merupakan barang 

substitusi ataupengganti. 

b. Cross elasticity negatif, yaitu kedua macam produk merupakan barang 

komplamenter atau berhubungan satu samalain. 

c. Cross elasticity nol, yaitu kedua macam produk tidak saling berhubungan. 

9. Berhubungan dengan biaya, penetapan harga dimana kedua macam produk 

mempunyai hubungan dalambiaya. 

10. Mengadakan penyesuaianharga: 

a. Penurunan harga, dengan alasan: kelebihan kapasitas, kemerosotan pangsa 

pasar, gerakan mengejar dominasi dengan biaya lebihrendah. 

b. Mengadakan kenaikan harga, dengan alasan: inflasi biaya yang terus – 

terusandi bidang ekonomi dan permintaan yangberlebihan. 

2.1.3.3 Penetapan Harga 

Menurut Kotler (1984:49) penetapan harga merupakan suatu masalah 

bilamana suatu perusahaan telah mengembangkan suatu produk baru dan harus 

menetapkan harga untuk pertama kali. Dalam hal ini dibedakan antara 

srategiharga dan taktik harga. Strategi harga mencakupi tugas menetapkan suatu 

rentangan harga dan gerakan harga selama suatu masa yang dapat mendukung 

tujuan-tujuan penjualan dan laba tertentu dan pengaturan posisi suatu produk 

dalam pasaran targetnya. Taktik harga ialah tugas untuk menetapkan tingkat harga 

khusus dan syarat-syarat bagi penyesuaian harga itu dalam rangka parameter 
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umum dari strategi harga, sesuai dengan perubahan keadaan. 

Menurut Kotler (1914:53-57) ada enam macam tujuan penetapan harga, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Penetapan harga untuk labamaksimal 
 

Salah satu tujuan yang paling lazim dalam penetapan harga ialah untuk 

memperoleh hasil laba jangka pendek yang maksimal. Para ahli ilmu ekonomi 

telah menyusun suatu model yang lugu namun indah untuk penetapan harga guna 

memaksimalkan laba. Model itu didasarkan pada asumsi bahwa pihak perusahaan 

menguasai pengetahuan tentang fungsi-fungsi permintaan dan biaya untuk produk 

bersangkutan. 

2. Penetapan harga untuk merebut sahampasaran 
 

Perusahaan dapat memutuskan menetapkan harga untuk memaksimalkan 

saham pasaran, dengan mengabaikan penghasilan laba masakini. Makin banyak 

perusahaan yang beranggapan bahwa keuntungan jangka panjang akan meningkat 

dengan bertambahnya saham pasaran. 

3. Memerah pasaran (marketskimming) 
 

Ada perusahaan yang hendak menarik manfaat dari kenyataan bahwa ada 

sekelompok pembeli yang bersedia membayar harga yang lebih tinggi daripembeli 

lainnya karena suatu produk tertentu untuk sementara waktu mempunyai nilai 

yang tinggi bagi mereka. Perusahaan pada mulanya akan menetapkan harga yang 

akan memberi marjin laba tinggi per unit penjualannya. Hal ini wajar dalam 

keadaan sebagai berikut:1) terdapat cukup calon pembeli dengan  permintaan 

yang relatif tidak lentur, 2) biaya produksi dan distribusi untuk memproduksi 

jumlah yang lebih kecil tidak terlalu tinggi sehingga meniadakan manfaat yang 
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diperoleh dengan meminta harga yang lebih tinggu itu, 3) tidak ada resiko bahwa 

harga tinggi itu akan menggairahkan timbulnya perusahaan pesaing, dan 4) harga 

yang tinggi itu menimbulkan kesan bahwa produknya bermutuunggul. 

4. Penetapan harga untuk pendapatanmaksimal 
 

Perusahaan hendak menetapkan harga yang dapat memaksimalkan 

pendapatan penjualan. Hal ini merupakan soal menemukan kombinasi 

harga/kuantitas yang menghasilkan pendapatan penjualan terbesar. 

5. Penetapan harga untuk sasaranlaba 
 

Ada perusahaan yang mengungkapkan bahwa tujuan penetapan harga ialah 

untuk mencapai tingkat hasil laba yang memuaskan. Akibatnya ialah bahwa 

sekalipun harga yang lain dapat menghasilkan tingkat laba yang lebih besar pada 

jangka panjang, perusahaan akan merasa puas dengan memperoleh hasil laba 

konvensional yang perbandingan dengan suatu tingkat investasi dan risiko yang 

tertentu. 

6. Penetapan harga untukpromosi 

Perusahaan menetapkan harga khusus untuk mempromosikan penjualan 

keseluruhan jajaran produknya, dan bukan untuk menghasilkan laba untuk jenis 

produkbersangkutan. 

Menurut Swastha dan Irawan (2001:242-246) ada tujuh faktor–faktor yang 

mempengaruhi tingkat harga sebagai berikut : 

1. Kondisiperekonomian 
 
Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Pada 

periode resesi misalnya, merupakan suatu periode di mana harga berada pada 

suatu tingkat yang lebihrendah. 
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2. Penawaran danpermintaan 
 

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat 

harga tertentu. Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan 

mengakibatkan jumlah yang diminta lebih besar. Penawaran merupakan 

kebalikan dari permintaan, yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual 

pada tingkat harga tertentu. 

3. Elastisitaspermintaan 
 

Faktor lain yang mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan 

pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya mempengaruhi 

penentuan harganya tetapi juga mempengaruhi volume yang dapatdijual. 

4. Persaingan 
 

Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan 

persaingan yang ada. Banyaknya penjual dan pembeli akan mempersulit penjual 

perseorang untuk menjual dengan harga yang lebih tinggikepada pembeli yang 

lain. Selain persaingan murni, dapat pula terjadi keadaan persaingan lainnya, 

seperti: persaingan tidak sempurna, oligopoli, dan monopoli. 

5. Biaya 
 

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga 

yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, 

apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya 

operasi maupun non operasi, akan menghasilkankeuntungan. 

6. Tujuanperusahaan 
 

Penetapan suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai itu antara lain: 1) laba maksimum, 2) 
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volume penjualan tertentu, 3) penguasaan pasar, 4) kembalinya modal yang 

tertanam dalam jangka waktu tertentu. 

7. Pengawasanpemerintah 
 
Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan 

harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk: 

penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktik- 

praktik lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli. 

Menurut Swasta dan Irawan (2001:247-249) jika penetapan harga sudah 

ditentukan, maka manajemen dapat mengalihkan perhatian pada prosedur 

penentuan harga barang atau jasa yang ditawarkan. Prosedur penentuan harga 

yang dipakai meliputi enam tahap yaitu: 

1. Mengestimasi permintaan untuk barangtersebut 
 

Dalam tahap pertama ini, penjual membuat estimasi permintaan barangnya 

secara total. Hal ini mudah dilakukan terhadap permintaan barang yang ada 

dibandingkan dengan permintaan barang baru. Pengestimasian tersebut dapat 

dilakukan dengan cara: 1) menentukan harga yang diharapkan yaitu, harga yang 

diharapkan dapat diterima oleh konsumen, dan ini dapat ditentukan dengan 

menggunakan ancar-ancar; 2) mengestimasi volume penjualan pada berbagai 

tingkat harga. 

2. Mengetahui lebih dulu reaksi dalampersaingan 
 

Kondisi persaingan sangat mempengaruhi kebijaksanaan penentuan harga 

bagi perusahaan atau penjual. Oleh karena itu penjual perlu mengetahui reaksi 

persaingan yang terjadi di pasar serta sumber-sumber penyebabnya. Adapun 

sumber-sumber persaingan dapat berasal dari: 1) barang sejenis yang dihasilkan 
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oleh perusahaan lain; 2) barang pengganti atau substitusi; 2) barang-barang lain 

yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. 

3. Menentukan market share yang dapatdiharapkan 
 

Perusahaan yang agresif selalu menginginkan market share yang lebih 

besar. Perluasan market share harus dilakukan dengan mengadakan periklanan 

dan bentuk lain dari persaingan bukan harga, di samping dengan hargatertentu. 

4. Memilih strategi harga untuk mencapai targetpasar 
 

Dalam hal ini penjual akan memilih diantara dua macam startegi harga 

yang dianggap paling ekstrim, yaitu: a) skim the cream pricing, b) penetration 

pricing. 

5. Mempertimbangkan politik pemasaranperusahaan 
 

Dalam mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan dengan melihat 

pada barang, sistem distribusi, dan program promosinya. Perusahaan tidak dapat 

menentukan harga suatu barang tanpa mempertimbangkan barang lain yang 

dijualnya. Demikian pula dalam saluran distribusinya, harus diperhatikan ada atau 

tidaknya penyalur yang juga menerima sebagian dari harga jual. Bilamana 

tanggungjawab promosi dilimpahkan pada penyalur, maka marjin yang akan 

diterima produsen menjadi lebih tinggi. 

Menurut Tjiptono (1997:157) harga dapat diukur melalui lima aspek yang 

meliputi: 

1. Dayabeli 

Daya beli adalah kemampuan pelanggan membeli banyaknya 

jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu, dengan tingkat 

harga tertentu, pada pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. 
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2. Kemampuan untukmembeli 
 

Kemampuan pelanggan dalam rangka membeli barang 

mencakup tentang perilaku, kebiasaan, preferensi pelanggan, 

kecenderungan permintaan masa lalu. 

3. Gaya hiduppelanggan 
 

Gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku pelanggan. Perilaku 

pelanggan dibagi menjadi dua, yaitu perilaku pembelian dan perilaku 

konsumsi. Keduanya dipengaruhi oleh gaya hidup dan juga faktor-

faktor yang mendukung gaya hidup. Pada perilaku pelanggan 

pembelian, gaya hidup akan mempengaruhi bagaimana pelanggan 

melakukan pembelian, kapan pelanggan melakukan pembelian, 

dimanapelanggan melakukan pembelian, apa yang dibeli oleh 

pelanggan, dan dengan siapa pelanggan melakukan pembelian. Pada 

perilaku konsumsi, gaya hidup mempengaruhi di mana konsumsi 

dilakukan, bagaimana konsumsi dilakukan, kapan konsumsi 

dilakukan, dan apakah yang dikonsumsi. Tentunya hal-hal yang 

dilakukan oleh pelanggan tersebut adalah hal-hal yang menunjang, 

mendukung, maupun meningkatkan konsep diri dan gaya hidup yang 

mereka punyai, sehingga dari perilaku konsumsi maupun 

pembeliannya, seseorang dapat dinilai seperti apakah pola hidup yang 

dijalankan dan konsep diri macam apa yang dimiliki. 

4. Manfaatproduk 
 

Manfaat produk adalah manfaat yang langsung dapat 

dinikmati setelah melakukan pembelian terhadap produk tersebut. 
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5. Harga produklain 
 

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan 

moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini 

sejalan dengan konsep pertukaran (exchange) dalam pemasaran. 

Apabila harga suatu produk di pasaran adalah cukup tinggi, hal ini 

menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah cukup baik dan 

merek produk di benak pelanggan adalah cukup bagus dan 

meyakinkan. Sebaliknya apabila harga suatu produk di pasaran adalah 

rendah, maka ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah 

kurang baik dan merek produk tersebut kurang bagus dan kurang 

meyakinkan di benak pelanggan.  

Dari pengertian itu, dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu 

kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana 

kesepakatan tersebutdisepakati oleh kedua belah pihak. Harga tersebut 

haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, 

lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan 

oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. 

2.1.3.4 Indikator Harga 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa indikator untuk 

mengukur variabel harga. Indikator yang digunakan digambarkan sebagai 

berikut : 

Gambar 2.1 
Indikator Harga 
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2.1.4 Produk 

Saat ini konsumen menginginkan kualitas produk yang baik dengan harga 

yang murah. Produk maupun jasa yang dijual harus memiliki kualitas yang baik 

atau sesuai dengan harga yang ditawarkan. Agar suatu usaha atau perusahaan 

dapat bertahan dalam menghadapi persaingan, terutama persaingan dari segi 

kualitas, perusahaan perlu meningkatkan kualitas produk atau jasanya. 

1. Pengertian KualitasProduk 
 
Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan 

fungsi-fungsinya. Kemampuan produk tersebut meliputi daya tahan, keandalan, 

ketelitian yang dihasilkan kemudahan dioperasikan dan dipebaiki, dan atribut 

lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. Salah satu ciri produk 

yang memiliki kualitas adalah produk yang bebas cacat dan produk yang sesuai 

dengan standar menurut Kotler dan Amstrong(2003:347). 

2. Dimensi KualitasProduk 
 
Menurut Boyd, dkk (2000:272), apabila perusahaan ingin 

mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar perusahaan harus 

mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen membedakan 
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produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing. Dimensi 

kualitas produk tersebut sebagai berikut : 

1. Kinerja (performance), berhubungan dengan karakteristik operasi 

dasar dari sebuahproduk. 

2. Tampilan (feature) merupakan karakteristik produk kedua yang 

dirancang untuk memperkuat fungsidasar. 

3. Keandalan (reliability) adalah kemungkinan bahwa sebuah produk 

tampil memuaskan sepanjang waktutertentu. 

4. Konformasi (conformance) adalah bagimana cara karakteristik operasi 

sebuah produk memenuhi spesifikasitertentu. 

5. Daya tahan (durability) merupakan ukuran hidup sebuah produk. 
 
6. Kemampuan layanan (serviceability) berkaitan dengan kecepatan dan 

kemudahan memperoleh perbaikan yangmantap. 

7. Estetika (esthetic) berkaitan dengan bagaimana sebuah produk terlihat, 

terasa, terdengar, tercicipi, dan terbuai. Penilaian ini bersifat subjektif 

dan berhubungan pada bagaimana konsumen mengharapkanmutu. 

8. Persepsi mutu (perceveid quality) sering dihasilkan dari penggunaan 

ukuran tidak langsung ketika konsumen mungkin kurang atau tidak 

memiliki informasi tentang atribut sebuahproduk. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Menurut Kotler dan 

Armstrong (2012) kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang 

bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang 
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dinyatakan atau diimplikasikan.  

Kualitas produk menjadi salah satu tolak ukur penting bagi kesuksesan sebuah 

perusahaan, karena dengan kualitas produk yang baik, perusahaan akan mampu 

bersaing dengan para pesaingnya. Perusahaan juga harus melakukan inovasiinovasi 

baru terhadap produk yang mereka tawarkan karena konsumen cenderung bersikap 

kritis terhadap produk-produk yang beredar di pasaran. Persepsi konsumen terhadap 

kualitas produk, dapat dipengaruhi oleh harga produk.  

Konsumen memiliki persepsi, apabila semakin tinggi harga suatu produk maka 

semakin tinggi pula kualitas dari produk tersebut. Konsumen dapat mempunyai 

persepsi seperti itu ketika mereka tidak memiliki petunjuk atau acuan lain dari 

kualitas produk, selain harga produk, namun sebenarnya persepsi kualitas suatu 

produk dapat dipengaruhi pula oleh reputasi toko, iklan, dan variabel- variabel 

lainnya. Menurut Tedjakusuma, Hartini, dan Muryani (2008), untuk  produk yang 

merupakan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, konsumen sangat 

mempertimbangkan kualitasnya, karena merupakan kebutuhan pokok dan sangat 

berhubungan dengan kesehatan manusia,maka kualitas produk sangat 

mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian produk. 

2.1.5 Promosi 

Setiap perusahaan yang ingin berkembang lebih baik diwajibkan untuk 

melakukan promosi, agar konsumen mengenal dan mengetahui produk maupun 

jasa dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut. 

3.1.3.1 Pengetian Promosi 

Menurut Swasta dan Irawan (2002) promosi adalah arus informasi 

atau persuasi searah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau 

organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 
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Promosi pada hakikatnya adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang 

bertujuan mendorong permintaan.  

Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi dan atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan pada produknya agar bersedia menerima, 

membeli, dan loyal pada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan.  

Menurut Husein (2002) promosi adalah pengkomunikasian informasi 

antara penjual dan pembeli atau pihak-pihak lainnya agar produk tersebut 

dikenal dan akhirnya dibeli. Dari teori diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa promosi adalah kegiatan pengkomunikasian untuk memberikan 

informasi kepada orangorang tentang produk yang akan ditawarkan 

sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan. Bauran Promosi Bauran promosi adalah kombinasi strategi 

yang paling baik dari variabelvariabel periklanan, personal selling, dan alat 

promosi yang lain, yang kesemuannya direncanakan untuk mencapai tujuan 

program penjualan (Swasta & Irawan, 2005).  

Lupiyoadi (2010), mengatakan promosi bukan saja berfungsi sebagai 

alat komunikasi antara pemberi jasa dengan konsumen, melainkan juga 

sebagi alat untuk mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian. 

Menurut Lupiyoadi & Hamdani, (2010) dalam bauran promosi terdapat 

beberapa komponen yang secara rinci dapat dijabarkan sebagi berikut :  

a. Personal selling  

b. Periklanan  
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c. Promosi penjualan  

d. Hubungan masyarakat  

e. Pemasaran Langsung 

3.1.3.2 Indikator Promosi 

Berdasarkan uraian tersebut maka komponen bauran promosi 

digunakan sebagai indikator promosi pada penelitian ini meliputi:penjualan 

personal, periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakatdan 

pemasaran langsung baik di media sosial, tv, radio maupun media cetak. 

2.1.6 Keputusan Pembeli 

2.1.6.2 Pengertian Keputusan Pembeli 

Para konsumen umumnya ingin mempertahankan produk yang 

memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka baik pada saat ini maupun pada 

masa yang akan datang. Untuk mencapai hal ini, para konsumen membuat 

berbagai keputusan pembelian. Ketika konsumen membuat keputusan, mereka 

terlibat dalam berbagai perilaku pengambilan keputusan. Menurut Boyd, dkk 

(2000:120) keputusan pembelian konsumen merupakansuatu proses pemecahan 

masalah baik konsumen individu maupun pembeli organisasi melalui proses 

mental yang hampir sama dalam memutuskan produk dan merek apa yang akan 

dibeli. Jadi, semakin banyak pengetahuan pemasar tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen mereka, semakin besar 

kemampuan mereka untuk mendesain penawaran produk dan jasa yang 

menarik. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan konsumen untuk 

memutuskan membeli barang atau jasa. 
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2.1.6.3 Faktor – Faktor yang mempengaruhi dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian 

Menurut Pride danFerrel (1995:189-207) dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu 

: 

2.1.6.3.1 Faktor pribadi 

1. Faktor demografi  

Faktor demografi adalah ciri-ciri individual seperti jenis 

kelamin, usia, ras, suku bangsa, pendapatan, siklus kehidupan 

keluarga, dan pekerjaan. Faktor demografi cukup berpengaruh 

dalam tahap-tahap tertentu selama proses keputusan. 

2. Faktor situasional 

Faktor situasional adalah keadaan atau kondisi eksternal yang 

ada ketika konsumen membuat keputusan. Kadang-kadang 

konsumen terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian 

sebagai akibat dari situasi yang tidak diperkirakan sebelumnya. 

Faktor-faktor situasional dapat mempengaruhi tindakan konsumen 

pada setiap tahap dalam proses keputusan pembelian, dan dalam 

berbagai cara ketidakpastian tentang status sipil di masa yang akan 

datang dapat membuat seorang konsumen membatalkan pembelian. 

Sebaliknya, keyakinan bahwapenawaran untuk produk-produk 

yang diperlukan akan menurun dengan tajam dapat mendorong 

orang-orang untuk membeli produk tersebut.  
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Waktu yang tersedia untuk membuat keputusan adalah 

sebuah faktor situasional yang sangat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Jika hanya sedikit waktu untuk memilih dan 

membeli produk, seseorang kemungkinan menetapkan pilihan 

secara cepat dan membeli merek yang telah tersedia. Jumlah waktu 

yang tersedia juga mempengaruhi cara konsumen mempengaruhi 

memproses informasi yang terkandung dalam iklan dan jumlah 

tahap dalam proses keputusan. Banyak keputusan pembeli tidak 

menghasilkan keterlibatan yang tinggi di pihak konsumen. Ketika 

keterlibatan rendah, seperti dalam pembelian tanggap rutin, 

pembelian dilakukan hampir secara otomatis, dan pencarian 

informasi dan evaluasi alternatif sangat terbatas. 

3. Faktor Psikologis 

a. Persepsi 

Persepsi adalah proses pemilihan, pengorganisasian, dan 

penginterpretasian masukan informasi untuk menghasilkan 

makna. Masukan informasi adalah sensasi yang diterima melalui 

penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan.  

b. Motif 

Motif adalah kekuatan energi internal yang mengarahkan 

kegiatan seseorang ke arah pemenuhan kebutuhan atau 

pencapaian sasaran. Motivasi adalah sekelompok mekanisme 

untuk pengendalian gerakan ke arah sasaran ini. Tindakan 

seorang pembeli pada setiap saat dipengaruhi oleh sekelompok 
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motif, dan bukan hanya satu motif. Pada setiap saat, beberapa 

motif terdapat dalam sebuah kelompok dengan prioritas masing-

masing, tetapi motif ini berubah-ubah dari waktu ke waktu. 

Motivasi juga mempengaruhi arah dan intensitas perilaku. Para 

individu harus memilih sasaran yang akan dikejar pada satu saat 

tertentu. Motif yang mempengaruhi di mana seseorang membeli 

produk-produk secara rutin disebut motif pelanggan. 

c. Kemampuan dan pengetahuan 

Para individu memiliki kemampuan yang beragam, 

kesanggupan dan efisiensi dalam melakukan tugas-tugas 

tertentu. Kemampuan yang diminati oleh para pemasar adalah 

kemampuan seorang individu untuk belajar. Pembelajaran 

merujuk pada perubahan perilaku seseorang yang disebabkan 

oleh informasi dan pengalaman. Konsekuensi perilaku sangat 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Perilaku yang 

menghasilkan konsekuensi yang memuaskan cenderung 

diulangi.. 

d. Sikap 

Sikap merujuk pada pengetahuan dan perasaan positif atau 

negatif terhadap sebuah objek atau kegiatan tertentu. Objek atau 

tindakan yang menjadi arah sikap kita dapat berwujud dapat 

pula tidak berwujud, dapat makhluk hidup, dapat pula benda 

mati. Sikap konsumen terhadap perusahaan dan produk-
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produknya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau 

kegagalan strategi pemasaran perusahaan tersebut.  

e. Kepribadian 

Kepribadian adalah semua ciri internal dan perilaku yang 

membuat seseorang itu unik. Setiap kepribadian yang unik dari 

seseorang ini berasal dari keturunan dan pengalaman pribadi. 

Kepribadian umumnya digambarkan memiliki satu ciri atau 

lebih, seperti ambisi, kemasyarakatan, dogmatisme, 

otoriterianisme, introversi, agresi, dan daya saing. 

4. Faktor Sosial 

a. Peran dan pengaruh keluarga 

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat dan anggota keluarga 

merepresentasikan kelompok referensi utama yang paling 

berpengaruh. Ada dua keluarga dalam kehidupan pembeli. 

Pertama keluarga orientasi terdiri dari orang tua dan saudara 

kandung. Kedua adalah keluarga prokreasi yaitu : pasangan dan 

anak-anak. 

b. Kelompok Referensi 

Kelompok referensi seseorang adalah semua kelompok 

yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung disebut kelompok keanggotaan. 

Beberapa kelompok ini merupakan kemlompok primer, dengan 
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siapa seseorang berinteraksi dengan apa adanya secara terus 

menerus dan tidak resmi, seperti keluarga, teman, tetangga, dan 

rekan kerja. Masyarakat juga menjadi kelompok sekunder 

seperti agama, professional, dan kelompok persatuan dagang, 

yang cenderung lebih resmi dan memerlukan interaksi yang 

kurang berkelanjutan.  

Kelompok referensi mempengaruhi anggota setidaknya 

dengan tiga cara yaitu : mereka memperkenalkan perilaku dan 

gaya hidup baru kepada seseorang, mereka mempengaruhi sikap 

dan konsep diri, dan mereka menciptakan tekanan kenyamanan 

yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek. Orang 

juga dipengaruhi oleh kelompok di luar kelompoknya. 

Kelompok aspirasional adalah kelompok yang ingin diikuti oleh 

orang itu; kelompok disosiatif adalah kelompok yang nilai dan 

perilakunya ditolak oleh orang tersebut. Jika pengaruh kelompok 

referensi kuat, pemasar harus menentukan cara menjangkau dan 

mempengaruhi pemimpin opini kelompok. Pemimpin opini 

adalah orang yang menawarkan nasihat atau informasi tentang 

produk atau kategori produk tertentu. 

c. Kelas sosial 

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang terbuka untuk 

para individu yang memiliki tingkat sosial yang serupa. Kriteria 

untuk mengelompokkan orang-orang ke dalam kelas-kelas 

beragam dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Seseorang 
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yang menilai orang lain tidak harus menerapkan semua kriteria 

dalam suatumasyarakat. Jumlah dan pentingnya faktor-faktor 

yang dipilih bergantung pada ciri-ciri individu yang diurutkan 

dan nilai-nilai orang yang melakukan penilaian tersebut. Sampai 

tingkat tertentu, orang-orang dalam kelompok sosial tertentu 

mengembangkan dan mengasumsikan pola perilaku yang sama. 

Mereka kemungkinan memiliki sikap, nilai, pola bahasa, dan 

kepemilikan yang serupa. Kelas sosial mempengaruhi banyak 

aspek dalam kehidupan sehingga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

2.1.6.4 Pihak - Pihak yang Berperan dalam Pengambilan Keputusan 

Pembelian 

Menurut (Tjiptono, 2002:20) dalam keputusan membeli barang 

konsumen seringkali ada lebih dari dua pihak yang terlibat dalam 

proses pertukaran atau pembeliannya. Umumnya ada lima macam 

peranan yang dapat dilakukan seseorang. Ada kalanya kelima peran 

ini dipegang oleh satu orang, namun seringkali peranan tersebut 

dilakukan oleh beberapa orang. Pemahaman mengenai masing-masing 

peranan ini sangat berguna dalam rangka memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Menurut Kotler (1996:252-253) berikut ini 

adalah lima peran pembeli yang mungkin dimainkan orang dalam 

sebuah keputusan membeli : 
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1. Pengambil inisiatif (initiator) adalah orang yang pertama-tama 

menyarankan atau memikirkan gagasan membeli produk atau jasa 

tertentu. 

2. Orang yang mempengaruhi (influences) adalah orang yang 

pandangan atau nasihatnya diperhitungkan dalam membuat 

keputusan akhir. 

3. Pembuat keputusan (decides) adalah seseorang yang pada akhirnya 

menentukan sebagian besar atau keseluruhan keputusan membeli: 

apakah jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana membeli, atau di 

mana membeli. 

4. Pembeli (buyer) adalah seseorang yang melakukan pembelian yang 

sebenarnya. 

5. Pemakai (user) adalah seseorang atau beberapa orang yang 

menikmati atau memakai produk atau jasa. 

3.1.4.4 Tahapan keputusan pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2008:184-190) proses keputusan 

pembelian konsumen, mencakup model lima tahap yaitu sebagai berikut : 

a. Tahap Pengenalan Masalah 

Tahap pengenalan masalah merupakan tahap pertama dalam 

pengambilan keputusan pembelian. Proses pembelian dimulai ketika 

pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh 

rangsangan internal atau eksternal. Dengan rangsangan internal, salah satu 

dari kebutuhan normal seseorang rasa lapar, haus, seks naik ke tingkat 

maksimum dan menjadi dorongan; atau kebutuhan bisa timbul akibat 



39 
 

rangsangan eksternal. Pemasar harus mengidentifikasi keadaan yang 

memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari 

sejumlah konsumen. Lalu mereka dapat mengembangkan strategi 

pemasaran yang memicu minat konsumen, terutama untuk pembelian 

fleksibel. 

b. Pencarian Informasi 

Proses keputusan pembelian yang kedua adalah pencarian 

informasi. Konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas. Pada 

tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap informasi 

tentang sebuah produk. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat 

memasuki pencarian informasi aktif. Sumber informasi utama di mana 

konsumen dibagi menjadi empat kelompok: 1) pribadi (keluarga, teman, 

tetangga, dan rekan)2) komersial (iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, 

kemasan, tampilan), 3) publik (media massa, organisasi pemeringkat 

konsumen), 4) eksperimental (penanganan, pemeriksaan, penggunaan 

produk).  

c. Evaluasi Alternatif 

Proses keputusan pembelian yang ketiga adalah evaluasi alternatif. 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu dalam memahami proses 

evaluasi : 1) konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan, 2) 

konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk, 3) konsumen 

melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan 

berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan 

untuk memuaskan kebutuhan. 
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d. Keputusan pembelian 

Tahap selanjutnya adalah keputusan pembelian. Dalam tahap ini, 

konsumen memilih produk atau merek yang akan dibeli. Pemilihan ini 

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi di tahap sebelumnya dan dimensi-

dimensi lain. Pada tahap ini, pembeli juga memilih penjual produk yang 

bersangkutan. Pilihan penjual dapat mempengaruhi pilihan produk akhir 

dan demikian pula kesepakatan penjualan yang, jika dapat dirundingkan, 

ditetapkan pada tahap keputusan pembelian ini. Masalah-masalah lain 

seperti harga, pengiriman, garansi, kesepakatan, pememliharaan, instalasi, 

dan pengaturan kredit dibahas dan disepakati. Akhirnya pembelian yang 

sebenarnya berlangsung dalam tahap ini, tentu saja kecuali jika konsumen 

menghentikan proses keputusan pembelian sebelum mencapai titik 

pembelian. 

e. Pasca pembelian 

Tahap kelima dari proses pengambilan keputusan ini adalah 

perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, pembeli mulai mengevaluasi 

produk untuk memastikan bahwa unjuk kerja yang sebenarnya dari produk 

tersebut memenuhi tingkat yang diharapkan. Hasil tahap ini adalah 

kepuasan dan ketidakpuasan. Sikap ini sangat mempengaruhi motivasi 

konsumen dan pengolahan informasi. Kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen menentukan apakah konsumen akan mengajukan keluhan, 

mengkomunikasikannya dengan para calon pembeli lainnya, atau membeli 

produk itu kembali. 

5. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 
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Bauran pemasaran merupakan salah satu faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam bauran pemasaran untuk 

meningkatkan jumlah kualitas dan kuantitas suatu pelayanan diperlukan 

penerapan strategi pemasaran. Penerapan bauran pemasaran mencakup 

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

yang akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:62) marketing mix(bauran 

pemasaran) adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang 

dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk dapat mempengaruhi permintaan produknya.  

Menurut Kotler (2000:12), bauran pemasaran (marketing mix) 

adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasarannya. Para 

pemasar pada umumnya menggunakan bauran pemasaran ini sebagai alat 

untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan oleh perusahaan dari 

pasaran mereka atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan atau untuk 

menciptakan pembelian atas produk perusahaan. Bauran pemasaran dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok variabel yang disebut “empat 

P”: product(produk), price (harga), place(tempat), dan 

promotion(promosi). 

 

a. Produk (Product)  

Produk (Product) adalah kombinasi barangatau jasa yang 

ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran (Kotler & Amstrong 
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2008:62). Menurut Kotler (2000:12), produk adalah segala sesuatu yang 

ditawarkan kepasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau 

dikonsumsi, yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Setiap 

perusahaan dalam meningkatkan volume penjualannya, perlu mengadakan 

usaha penyempurnaan dan perubahan produk kearah yang lebih baik, 

sehingga dapat memberikan daya tarik, keunikan, daya guna, dan 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

b. Harga (Price) 

Harga (price) adalah jumlah uang yang harus dibayarkan 

pelanggan untuk memperoleh suatuproduk. Menurut Tjiptono (2002:151) 

harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur 

lainnya (produk,distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya. 

Disamping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat 

fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Dari sudut pandang 

konsumen, harga sering kali digunakan sebagai indikator nilai bilamana 

harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu 

barang atau jasa.  

Dengan demikian dapat disimpulkan pada tingkat harga tertentu, 

bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan 

meningkat pula. Demikian pula sebaliknya pada tingkat harga tertentu, 

nilai suatu barang atau jasa akan meningkat seiring dengan manfaat yang 

dirasakan. Harga akan menciptakan pandangan konsumen terhadap suatu 

produk dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 
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c. Tempat (Place) 

Tempat (place) meliputi kegiatan perusahaan yang membuat 

produk tersedia bagi pelanggan sasaran (Kotler dan Amstrong 

2008:63).Menurut Rambat Lupiyoadi (2013:42), lokasi berhubungan 

dengandi mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi atau 

kegiatannya. Lokasi merupakan salah satu faktor terpenting yang 

mempengaruhi perkembangan suatu bisnis. Lokasi yang strategis akan 

mendatangkan banyak konsumen sehingga mampu menaikkan grafik 

penjualan maupun omzet. Maka dapat disimpulkan semakin strategis 

lokasi usaha maka akan semakin baik pula perkembangan usaha tersebut 

dan meningkatkan keinginan konsumen untuk mengambil keputusan 

pembelian. 

d. Promosi (promotion) 

Promosi (promotion) adalah aktivitas yang menyampaikan manfaat 

produk dan membujuk pelanggan membelinya (Kotler dan Amstrong, 

2008:63). Menurut (Tjiptono,2002:229) promosi adalah bentuk persuasi 

langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk 

merangsang pembelianproduk dengan segera dan atau meningkatkan 

jumlah barang yang dibeli pelanggan. Tujuan dari promosi penjualan 

sangat beranekaragam, melalui promosi penjualan perusahaan dapat 

menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggan untuk mencoba produk 

baru, mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak, dan 

meningkatkan impulse buying (pembelian tanpa rencana sebelumnya). 

Maka dapat disimpulkan semakin menarik promosi yang dilakukan maka 
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aakan menarik minat konsumen dalam membeli suatu produk sehingga 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian suatu barang. 

2.1.7 Hubungan Antara Kebijakan Harga dengan Keputusan Pembelian 

Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Harga juga 

berhubungan dengan pendapatan dan turut mempengaruhi supply atau 

marketing channels. Menurut Lupiyoadi (2011: 63), harga dari suatu barang 

ialah apa yang dirasa oleh penjual, pembeli mampu membayar. Kemudian 

harga ini ada yang bersifat tetap, dan ada pula yang dicapai dengan tawar 

menawar. Jadi pengertian harga sebenarnya ialah suatu nilai yang dicapai oleh 

penjual dan pembeli mengenai suatu barang atau jasa. Hal itu menunjukkan bahwa 

harga mempunyai hubungan yang positif terhadap keputusan pembelian, sebab 

semakin bagus strategi harga yang ditawarkan oleh perusahaan misalnya potongan 

harga, akan menjadi perhatian utama konsumen atau calon konsumen untuk 

membeli. 

2.1.8 Hubungan Antara Produk dengan Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah proses penentuan pilihan konsumen dari 

berbagai alternaif pilihan yang ada terhadap produk yang paling sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan. Menurut Tjiptono (2008:25), kualitas produk 

merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh 

mana keluaran dapat memenuhi prasyarat kebutuhan pelanggan atau menilai 

sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi 

kebutuhannya,kualitas produk mempunyai delapan faktor yaitu 

Performance(kinerja), Durability(daya tahan), Conformance to specifications 
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(kesesuaian dengan spesifikasi), Features(fitur), Reliability(reliabilitas), 

Aesthetics(estetika), Perceived quality(kesan kualitas), dan Serviceability 

(kemampuan layanan). Menurut Swastha dan Handoko (2012:102), salah satu 

dari tujuh komponen yang ada adalah keputusan pembelian tentang jenis 

produk.  

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah barang 

atau jasa ketika konsumen tersebut menganggap produk itu dibutuhkan. 

Kualitas produk yang diberikan perusahaan adalah strategi yang tepat untuk 

menarik perhatian konsumen. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Anwar (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian.Kualitas produk adalah suatu tindakan yang 

diberikan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan di pasar dengan 

menetapkan sekumpulan perbedaan-perbedaan yang berarti pada produk atau 

jasa yang ditawarkan untuk membedakan produk perusahaan dengan produk 

pesaingnya, sehingga dapat dipandang atau dipersepsikan konsumen bahwa 

produk yang berkualitas tersebut mempunyai nilai tambah yang diharapkan 

oleh konsumen.  

Perusahaan yang memiliki produk yang selalu memiliki inovasi akan 

membuat konsumen tidak jenuh dan memiliki alternatif dalam melakukan 

keputusan pembelian dan menggunakan suatu produk (Syarif, 2008:45). 

Pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Monalisa 

(2015) yang mengungkapkan bahwa kualitas produk yang dianggap baik oleh 

konsumen akan menciptakan keputusan pembelian.  
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Keputusan pembelian akan dilakukan ketika konsumen sudah memilih 

produk yang cocok untuk memenuhi kebutuhannya. Keputusan pembelian 

adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen 

benar-benar membeli (Kotler dan Amstrong, 2012:226). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas produk dengan 

keputusan pembelian. 

2.1.9 Hubungan Antara Promosi dengan Keputusan Pembelian 
 

Promosi merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan penjualan 

suatu perusahaan. Konsumen bersedia menjadi langganan, untuk itu mereka 

terlebih dahulu harus dapat mencoba atau meneliti barang-barang yang dipasarkan 

oleh perusahaan, akan tetapi mereka tidak akan melakukan hal tersebut jika kurang 

yakin terhadap barang itu. Disinilah perlunya mengadakan promosi yang terarah, 

karena diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya 

penjualan. Promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen 

pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses berlanjut. Promosi mempengaruhi 

sikap dan kesukaan konsumen dalam memilih produk suatu perusahaan, serta 

untuk memotivasi konsumen untuk mengambil tindakan positif yaitu melakukan 

keputusanpembelian terhadap produk yang ditawarkan. Dengan demikian maka 

promosi merupakan kegiatan perusahaanyang dilakukan dalam rangka 

memperkenalkan produk kepada konsumen sehingga dengan kegiatan tersebut 

konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. 

Setiap pembeli memiliki karakteristik dan pendapat yang berbeda 

terhadap produk yang ditawarkan oleh pemasar.Alat-alat promosi penjualan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, promosi penjualan  
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juga dapat memberikan rangsangan yang dapat menarik perhatian konsumen 

untuk melakukan pembelian lebih banyak lagi. 

“from the findings, it was noticed that consumers were respond positively to 

the various promotional that promoted by the marketers. It is because 

consumers are believed that during the sales promotion price of all products 

are cheaper than usual and they felt they are getting a good buy. It meant that 

the more positive or favourable the attitude towards promotion tools, the more 

increasing possibility consumers make purchase decision during sales 

promotion” (Syuhaily&Benjamin&YeohSok:2011). 

“The attributes, awareness, trial,availability and repeat factors influence the 

customers towards making buying decisions in reference to the marketing 

strategies of the firm” (Rajagopal,2009) 

 Mengacu pada jurnal diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

konsumen akan memberikan respon yang positif terhadap promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan, dikarenakan konsumen percaya bahwa selama 

periode promosi penjualan, value yang ditawarkan lebih baik dari biasanya. 

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan dijadikan acuan untuk melihat seberapa 

besar pengaruh variabel penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dipakai 

sebagai sumber pembanding dengan penelitian yang sedang dilakukan. Judul 

penelitian yang diambil sebagai pembanding adalah yang memiliki variabel 

independen tentang harga, produk dan promosi yang dikaitkan dengan variabel 

dependen terhadapkeputusan pembelian.Berikut  
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beberapa penelitian terdahulu yang didapatdari jurnal dan internet sebagai 

perbandingan agar diketahui persamaan dan perbedaannya. 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 

No 
 

Nama Peneliti  
 

Judul 
 

Persamaan 
 

Hasil Penelitian 

 

1. (Trivilla Purnama 

Dewi, 2017) 

Jurnal : Repository, 

Sanata Dharma 

University 

Yogyakarta 

 

Pengaruh Harga, 

Kualitas Produk, dan 

Kualitas Layanan 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Mobil 

Toyota di Nasmoco 

Milati Yogyakarta 

 

 

 Sama – 

sama 

meneliti 

Pengaru

h harga 

dan 

Produk  

 

 Harga dan 

kualitas produk 

berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan 

pembelian. 

 Kualitas layanan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

keputusanpembe

lian. 
 

2. 
 

(Mat Amin, 2018) 
Jurnal : MPRA, 
Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi 
PertibaPangkalpinang 
 

 

Pengaruh kualitas 

pelayanan, kebijakan 

harga dan promosi 

yang dapat 

mempengaruhi 

keputusan Pelanggan 

serta dampaknya 

terhadap kepuasan 

pelanggan untuk 

menginap di Hotel 

Bangka City 

Pangkalpinang. 

 

 

Sama – 

sama 

meneliti 

Pengaruh 

kebijakan 

harga dan 

Promosi  

 

Kualitas pelayanan, 

harga dan promosi 

mempunyai pengaruh 

secara bersama 

terhadap keputusan 

pelanggan pada Hotel 

Bangka City 

Pangkalpinang, baik 

secara simultan 

maupun parsial. 
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3. 

(Imam Daironi, 2017) 

Jurnal : Manajemen 

Pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Pengaruh harga, 

promosi, kualitas 

produk, lokasi dan 

fasilitas terhadap 

keputusan pembelian 

perumahan di 

wilayah Gentan 

Kabupaten 

Sukoharjo. 

 

Sama – 

sama 

meneliti 

pengaruh 

harga, 

promosi, 

kualitas 

produk 

Ada pengaruh secara 

bersama-sama harga, 

promosi, kualitas 

produk, lokasi dan 

fasilitas terhadap 

keputusan pembelian. 

Hal ini dibuktikan 

dengan nilai Fhitung 

sebesar 44,577 > 

Ftabel sebesar 3,15. 

Jadi hipotesis keenam 

yang menyatakan 

secara bersama-sama 

harga, promosi, 

kualitas produk, 

lokasi dan fasilitas 

terhadap keputusan 

pembelian terbukti 

kebenarannya. 
 

4. 
 

(Krisnasakti Anggar 

PP, 2012) 

Jurnal : 

Ekonomi,Bisnis& 

EntrepreneurshipVol. 

9, No. 2, Oktober 

2015, 80-101 

 

Pengaruh Harga, 

Kualitas Produk dan 

Promosi tergadap 

Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Honda 

(Studi Kasus pada 

Konsumen di Kota 

Semarang 

 

 

Sama – 

sama 

meneliti 

Harga, 

Kualitas 

Produk dan 

Promosi 

tergadap 

Keputusan 

Pembelian 

 

Ada pengaruh secara 

bersama-sama antara 

Harga,Kualitas Produk 

dan Promosi tergadap 

Keputusan Pembelian. 

Baik secara simultan 

maupun parsial. 

Sumber : Berbagai Jurnal, diolah penulis, 2019 
 
 

2.2 Kerangka Pemikiran 
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Ada tiga faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian antara lain  

sebagaiberikut : 

1. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 
 

Harga merupakan salah satu faktor terpenting dalam bidang pemasaran, di 

mana harga adalah jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan 

barang atau jasa yang dibutuhkan. Penetapan harga merupakan salah satu hal 

terpenting yang dilakukan oleh perusahaan. Pada saat menetapkan harga, 

perusahaan harus memperhatikan pula persepsi konsumen terhadap hargadan 

bagaimana persepsi tersebut mempengaruhi keputusan pembelian.  

Ketika harga yang ditetapkan oleh perusahaan terlalu tinggi maka minat beli 

konsumen terhadap suatu produk akan rendah. Penetapan harga yang efektif dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam membeli suatu produk.  

2. Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 
 

Dalam memasarkan suatu produk, perusahaan harus mampu bersaing 

dengan perusahaan lainnya. Kualitas produk yang baik artinya produk tersebut 

terbebas dari cacat dan sesuai dengan manfaat atau fungsi 

yangdiinginkankonsumen. Konsumen selalu menilai kinerja suatu produk, hal ini 

dapat dilihat dari kemampuan suatu produk meningkatkan manfaat dan 

spesifikasinyaagar terhindar dari kecacatan sehingga dapat menarik minat 

konsumen dalam membeli suatu produk. Semakin baik kualitas produk maka 

semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk sehingga 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian.  

3. Pengaruh promosi terhadap keputusanpembelian 
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Promosi merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan penjualan 

suatu perusahaan. Konsumen bersedia menjadi langganan, untuk itu mereka 

terlebih dahulu harus dapat mencoba atau meneliti barang-barang yang dipasarkan 

oleh perusahaan, akan tetapi mereka tidak akan melakukan hal tersebut jika 

kurang yakin terhadap barang itu. Disinilah perlunya mengadakan promosi yang 

terarah, karena diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

meningkatnya penjualan. Promosi merupakan salah satu aspek yang penting 

dalam manajemen pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses berlanjut. 

Promosi mempengaruhi sikap dan kesukaan konsumen dalam memilih produk 

suatu perusahaan, serta untuk memotivasi konsumen untuk mengambil tindakan 

positif yaitu melakukan keputusanpembelian terhadap produk yang ditawarkan. 

Dengan demikian maka promosi merupakan kegiatan perusahaan yang dilakukan 

dalam rangka memperkenalkan produk kepada konsumen sehingga dengan 

kegiatan tersebut konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. 

4. Pengaruh harga, kualitas produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian 

Harga, produk, dan promosi merupakan salah satu faktor terpenting yang 

dilakukan dalam bidang pemasaran suatu perusahaan. Harga merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, dimana apabila harga 

yang ditetapkan oleh suatu perusahaan terjangkau oleh konsumen, maka tingkat 

keputusan pembelian akan suatu produk juga akan meningkat. Kualitas produk 

yang baik memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk membeli suatu 

produk.  

Ketika suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu baik dan bebas 

dari kecacatan dan juga sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan oleh konsumen 
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maka akan mempengaruhi minat konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

membeli. Selain harga dan kualitas produk, kualitas layanan merupakan salah satu 

faktor yang menentukan keputusan untuk membeli. Ketika kualitas layanan yang 

diberikan oleh perusahaan sesuai dengan harapan dan persepsi konsumen, maka 

akan mempengaruhi konsumen untuk membeli. 

Berdasarkan uraian di atas, pengaruh harga, kualitas produk, dan 

kualitas layanan terhadap keputusan pembelian di V Hotel and Residence 

Bandung maka dapat digambarkan skema sebagai berikut : 

Gambar 2.1 
Model konseptual pengaruh harga, produk, dan promosi terhadapkeputusan 

pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Arikunto (1992:62) menjelaskan Hipotesis adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. 

Berdasarkan kerangka berpikir dimuka dapat diambil rumusan hipotesis 

sebagai berikut : 

“Ada pengaruh harga, produk dan promosi terhadap keputusan 

 

Kebijakan Harga 

Produk 

Promosi 

Keputusan 
Pembelian 
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pembelian di V Hotel and Residence Bandung, baik secara simultan 

maupun parsial.” 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Yang Digunakan 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang dipergunakan 

untuk melakukan penelitian, sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. Metode penelitian menurut Sugiyono (2013:5) adalah sebagai 

berikut:“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan 

untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan,suatu pengetahuantertentusehingga pada gilirannya 

dapat digunakanuntukmemahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.” 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

verifikatif. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2013:53), 

yaitu:“Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap 

keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel 

mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena 

variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).” 

Menurut Sugiyono(2013:6) mendefinisikan metode verifikatif sebagai 

berikut: “Metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil 

penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil 

pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima.” 

3.2 Operasionalisasi Variable 
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Variabel penelitian adalah obyek penelitian /apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian(Arikunto, 2002:96). Operasional variable 

merupakanbatasanatauspesifikasidarivariabel-

variabelpenelitianyangsecarakonkretberhubungandenganrealitasyangakan diukur 

danmerupakanmanifestasi dari hal-hal yangakan diamatidalam penelitian (Azwar, 

2004: 32). 

Peneliti menyusun instrumen untuk mendapatkan data seakurat mungkin 

dengan mengacu pada variabel-variabel di atas menggunakan skala likert. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang penomena sosial (Sugiyono, 2012), yaitu mengenai 

variabel kualitas layanan, harga dan promosi terhadap kepuasan konsumen yang 

berdampak pada keputusan konsumen menginap di V Hotel and Residence 

Bandung. 

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, yang mana telah 

disediakan beberapa alternatif jawaban berupa 5 point likertscale yaitu jika 

terdapat jawaban dengan bobot rendah maka diberikan skor 1 (satu) danseterusnya 

sehingga jawaban yang berbobot tinggi diberikan skor 5 (Riduwan, 2008:86). 

Kategori dari masing-masing jawaban dengan suatu kriteria SS = Sangat Setuju 

skor 5, S= Setuju skor 4, KS = Kurang Setuju skor 3, TS = Tidak Setuju skor 2, 

STS = Sangat Tidak Setuju skor 1. Untuk lebih jelasnya, berikut ini konsep 

variabel, dimensi dan indikator yang diteliti: 

Tabel 3.1 
Variabel, Dimensi dan Indikator 
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Variabel dan 
Konsep Variabel 

Dimensi dan 
Konsep Dimensi 

Indikator Ukuran Skala No 
Item 

Harga (X1) 
Menurut Swastha 
dan Irawan 
(2001:241) harga 
adalah jumlah 
uang (ditambah 
beberapa produk 
kalau mungkin) 
yang dibutuhkan 
untuk 
mendapatkan 
sejumlah 
kombinasi dari 
produk dan 
pelayanannya. 

Kotler dan 
Armstrong 
dialihbahasakan 
Alexander 
Sindoro dan 
Benyamin Molan 
(2012:318) 
 

Keterjangkauan 
Harga 
 
 
 
 
Kesesuaian Harga 
dengan kualitas 
produk 
 
 
Kesesuaian Harga 
dengan manfaat 
 
 
 
Harga sesuai 
dengan 
kemampuan atau 
daya saing harga 
dengan pesaing 

 

 
 
 
 
 
 
 
Harga terjangkau 
oleh daya 
beli/kemampuan 
konsumen. 
 
Kesesuaian 
harga dengan 
kualitas produk 
 
 
Harga sesuai 
dengan manfaat. 
 
 
 
Harga bersaing 
dengan produk 
sejenis 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kesesuaian harga 
produk V Hotel and 
Residence dengan 
daya beli konsumen. 
 
 
Kesesuaian harga 
dengan produk dari V 
Hotel and Residence 
Bandung 
 
Kesesuaian harga 
dengan manfaat dari 
V Hotel and 
Residence Bandung 
 
Tingkat produk dari V 
Hotel and Residence 
Bandungharga 
bersaing dengan hotel 
sejenisnya 

 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 

 

Produk (X2) 
Menurut Boyd, 
dkk (2000:272), 
apabila 
perusahaan ingin 
mempertahankan 
keunggulankompe
titifnya dalam 
pasar perusahaan 
harus mengerti 
aspek dimensi apa 
saja yang 
digunakan oleh 
konsumen 
membedakan 
produk yang dijual 

 
DavidGarvin 
dalam Fandy 

Tjiptono 
(2016:134) 

 
Kinerja 
(performance) 
 
 
 
Tampilan/Ciri 
(feature)  
 

 
 
 
 
 
Kualitas Produk 
 
 
 

Karakteristikdan 
keragamanpiliha
n tipeproduk 
 

 
 
 
 
 
Tanggapan konsumen 
menegnai kualitas 
produk 
 
 
Tanggapan Konsumen 
mengenai karakteristik 
dan keragaman 
produk V hotel and 

 
 
 
 
 

 
 
Ordinal 
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perusahaan 
tersebut dengan 
produk pesaing. 

 
 
 

Realiabilitas 
(reliability)  
 
 
 
 
Kesesuaian dengan 
spesifikasi(confor
mance to 
specification)  
 
Daya tahan 
(durability)  
 
 
Kemampuan 
layanan 
(serviceability)  
 
 
Estetika (esthetic)  
 
 
 
 
 
Persepsi kualitas 
(perceveid quality)  
 

 
 
Keandalan produk 
 
 
 
 
 
Kesesuaian 
dengan 
spesifikasi 
 
Daya Tahan 
produk 
 
 

Tingkat fungsi 
layanan produ 
 
 
 
Estetika Produk 
 
 
 
 
 
Kualitas/Keunggu
lan Produk 

Residence Bandung 
 
 
 

Tanggapan konsumen 
mengenai kehandalan 
produk V hotel and 
Residence Bandung 
 
Kesesuaian dengan 
spesifikasi produk V 
Hotel and Residence 
Bandung 
 
Tingkat daya tahan 
produk V Hotel and 
Residence Bandung 
 
 

Tingkat fungsi 
layanan produk V 
Hotel and Residence 
Bandungmemuaskan. 
 
Tingkat 
estetika/keindahan 
kemasan produkV 
Hotel and Residence 
Bandung baik. 
 
Kualitas/Keunggulan 
Produk V Hotel and 
Residence Bandung 
baik. 

Promosi (X3) 
Lupiyoadi (2010), 
mengatakan 
promosi bukan 
saja berfungsi 
sebagai alat 
komunikasi antara 
pemberi jasa 
dengan konsumen, 
melainkan juga 
sebagi alat untuk 
mempengaruhi 
konsumen dalam 
keputusan 

 
Pengkomunikasian 
informasi antara 
penjual dan 
pembeli atau 
pihak-pihak 
lainnya agar 
produk tersebut 
dikenal dan 
akhirnya dibeli 

 
Personal selling 
 
 
 
 
 
 
Periklanan  
 
 
 
 
 

 
Tingkat kemampuan 
komunikasi langsung 
(tatap muka) antara 
penjual dan calon 
pelangganbaik 
 
Tingkat komunikasi 
yang digunakan untuk 
membujuk dan 
memepengaruhi 
pelanggan baik di 
media sosial, tv, radio 
maupun media cetak 

 
Interval 
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pembelian.  
 
 
 
Promosi 
penjualan  
 
 
 
 
Hubungan 
masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
Pemasaran 
Langsung 
 

 
Tingkat cara 
penyampaian yang 
digunakan oleh agen 
pemasaran untuk 
menginformasikan, 
membujuk atau 
mempengaruhi 
pelanggan baik. 
 
Tingkat usaha untuk 
membangun dan 
mempertahankan 
reputasi, citra dan 
komunikasi yang baik 
dan bermanfaat antara 
organisasi dan 
masyarakat baik. 
 
Tingkat kemampuan 
penjualan dengan 
menggunakan media 
pemasaran secara 
langsung dalam 
transaksi tawar-
menawar atau jual-
beli atas suatu produk 
atau jasa yang 
ditawarkan baik. 

Keputusan 
Pembelian (Y) 
Menurut Boyd, 
dkk (2000:120) 
keputusan 
pembelian 
konsumen 
merupakansuatu 
proses pemecahan 
masalah baik 
konsumen 
individu maupun 
pembeli organisasi 
melalui proses 
mental yang 
hampir sama 
dalam 
memutuskan 
produk dan merek 

 
Kegiatan yang 
dilakukan 
konsumen untuk 
memutuskan 
membeli barang 
atau jasa. 

 
Prioritas 
pembelian pada 
produk tertentu 
sesuai dengan 
harga 
 
Mengevaluasi 
produk 
 
 
 
Merekomendasi 
ke orang lain 
setelah 
melakukan 
pembelian 
 

 
Tingkat efektivitas 
produk berdasarkan 
kebutuhan dan 
kemampuan 
 
 
Tingkat kepercayaan 
pelanggan dalam 
menentukan pilihan 
pembelian 
 
Tingkat kepuasan 
pelanggan hingga 
merekomendasikan 
pada orang lain untuk 
melakukan pembelian 

 
Interval 
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apa yang akan 
dibeli. 

Sumber: diolah peneliti 
 

 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi 

3.3.1 Populasi 
 

Menurut Sugiyono (2007:115) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi adalah pelanggan dan calon 

pelanggan di V Hotel and Residence Bandung. 

Tabel 3.2 Populasi Penelitian 

 

Sumber : Realta System V Hotel and Residence Bandung 

3.3.2 Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Pelanggan/konsumen dan calon 

konsumen. Populasi tersebut memiliki jumlah yang besar, sehingga peneliti 

menggunakan sampel dari populasi tersebut. Sampel dilakukan karena 

keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian baik dari segi dana, 

waktu, tenaga, dan jumah populasi yang sangat banyak. Oleh karena itu 

sampel yang diambil harus dapat mewakili populasi, dan jumlah sampel 

Deskripsi Periode  
Agutus – Oktober 2019 

Pelanggan/Konsumen 
Av Occ X Total Room Av August to October X Total Pax 

49.78% X 15.732 X 2 Pax 

15.663  

Calon Konsumen – Sales Call 372 
Jumlah                     16.035 
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harus 

representative.Anggotasampelyangtepatdigunakanmenurut(Sugiyono2013:1

16) dalam penilitian tergantung pada tingkat kesalahan yang dikehendaki. 

Semakin besar jumlah sampel dari populasi yang diteliti, maka 

semakin kecil peluang kesalahan, begitupun sebaliknya. Dalam penelitian 

ini, peneliti mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sampel 

yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin. 

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut: 
 

𝑁𝑁 
𝑛𝑛  = 1 + 𝑁𝑁 (𝑒𝑒)2 

 

Keterangan: 
 

n = Ukuran sampel/jumlah responden  

N = Ukuranpopulasi 

e = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih bisa di tolelir; e =0,1 

Jumlah populasi yang akan diteliti telah ditentukan dengan jumlah 

sebanyak 16.035 responden. Maka dari data tersebut didapatkan ukuran 

sampel dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut : 

16.035 
𝑛𝑛  =1 + 16.035 (0,1)2 

 

16.035       
161,35 

 

=  99.38 ∼ 100 Orang 
 

3.3.3 Teknik penarikansampel 

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 1999:77). Sampel 

yangdigunakan ditentukan dengan kriteria yaitu responden yang pernah dan akan 

melakukan pembelian di V Hotel and Residence Bandung. 

3.4 Tekinik Pengumpulan Data 

Arikunto (1996:223) menjelaskan metode pengumpulan data 

merupakan suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan 

secara sistematis dan dengan prosedur yang standar.Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian iniadalah: 

3.4.1 Data Primer.  

Adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti melalui objek 

dengan teknik-teknik yang digunakan antara lain : 

3.4.1.1 MetodeKuesioner 
 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 1999:135). 

Dalam penelitianinimetode kuesioner dengan menyebarkan kepada sampel 

penelitian yaitu calon konsumen V Hotel and Residence Bandung. 

Angket yang digunakan adalah pilihan ganda dimana setiap soal 

disediakan 5 jawaban dengan skor masing- masing adalahResponden yang 

memberikanjawaban: 
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 Diberi skor 5, dengan kategori sangat tinggi 

 Diberi skor 4 ,dengan kategoritinggi 

 Diberi skor 3 ,dengan kategori cukup tinggi  

 Diberi skor 2, dengan kategori rendah 

 Diberi skor 1, dengan kategori sangat rendah 

3.4.1.2 Wawancara.  

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang di 

wawancara untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai sesuatu hal. 

Teknik wawancara adalah suatu cara atau kepandaian melakukan tanya jawab 

untuk memperoleh keterangan, informasi, dan sejenisnya. Berdasarkan 

pelaksanaannya wawancara dibagi dua yaitu: 1). Wawancara terstruktur adalah 

wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang 

telah dipersiapkan sebelumnya. 2). Wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Pada penelitian ini 

metode pengumpulan data wawancara dilaksanakan dengan cara tidak 

terstruktur. 

3.4.2 Data Sekunder 

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan literatur-literatur dan data-data lain yang relevan dengan 

penelitian ini yang diterbitkan oleh perusahaan.Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara dekumentasi. 

3.4.2.1 Dokumentasi 
 

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, traskrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen 
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rapat, dan sebagainya (Arikunto, 1996:236). Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi digunakan adalah Guest Comment. 

3.5 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

mengungkapkan makna dari data yang telah diproses dari proses penelitian yang 

telah dilakukan. Dalam penelitian ini, analisis data merupakan upaya menyelidiki 

secara mendalam tentang data yang berhasil diperoleh peneliti langsungsehingga 

akan diketahui makna dan keadaan yang sebenarnya dari apa yang telah diteliti. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis deskriptif dan analisis regresi 

sederhana dimana penjelasan dijabarkan sebagai berikut : 

3.5.1 Rancangan Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh resonden 

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data 

dalam penelitian menggunakan statistik Deskriptif dan inferensial, Sugiyono 

(2012: 206). 

3.5.1.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskripstif adalah analisis yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 
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(Sugiyono, 2011:147-148). Analisis deskriptif digunakan bila peneliti 

hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Hal yang 

disajikan dalam analisis deskriptif meliputi: 

1. Analisis responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, pendapatan, danpekerjaan. 

2. Analisis mengenai empat variabel yaitu: harga, produk, promosi, 

dan keputusanpembelian. 

Deskripsi variabel menggambarkan tanggapan responden mengenai 

harga, produk, dan prmosi terhadap keputusan pembelian di V Hotel and 

Residence Bandung. Untuk pengkategorian variabel dalam penelitian ini 

menggunakanrumus: 

Range = nilai tertinggi – nilaiterendah 

4 
 

Data hasil penelitian kemudian dikategorikan menjadi empat 

kelompok. Pada variabel harga dikategorikan dalam nilai sangat 

terjangkau, terjangkau, tidak terjangkau, dan sangat tidak terjangkau. 

3.5.1.2 Analisis Verifikatif 

Analisis verifikatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk penguji 

kebenaran hipotesis yang berarti menguji kebenaran teori yang sudah ada, 

dengan menganalisis: 

1. Bagaimana kebijakan harga di V Hotel and Residence Bandung.  

2. Bagaimana produk di V Hotel and Residence Bandung.  

3. Bagaimanapromosi di V Hotel and Residence Bandung. 
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4. Bagaimana keputusan pembelian di V Hotel and Residence Bandung. 

5. Seberapa besar pengaruh kebijakan harga, produk dan promosi terhadap 

keputusan pembelian di V Hotel and Residence Bandung, baik secara 

simultan maupun parsial. 

Metode analisis verifikatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Analisis utama yang 

dilakukan adalah untuk menguji konstruk jalur apakah teruji secara empiris 

atau tidak. Analisis selanjutnya dilakukan untuk mencari pengaruh langsung 

dan tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain 

itu analisis jalur merupakan suatu tipe analisis multivariate untuk mempelajari 

efek-efek langsung dan tidak langsung dari sejumlah variabel yang 

dihipotesiskan sebagai variabel sebab terhadap variabel lainnya yang disebut 

variabel akibat. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan 

model berdasarkan landasan teori. Data dalam penelitian ini akan diolah 

dengan menggunakan program Statistical Package for Social Sciences(SPSS). 

Pengolahan data yang terkumpul dari hasil wawancara kuisioner dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) langkah, yaitu: persiapan, tabulasi dan 

penerapan data pada pendekatan penelitian. Persiapan adalah mengumpulkan 

dan memeriksa kelengkapan lembar kuisioner serta memeriksa kebenaran cara 

pengisian. Melakukan tabulasi hasil kuisioner dan memberikan nilai sesuai 

ngan system penilaian yang telah ditetapkan. Kuisioner tertutup dengan 

menggunakan skala ordinal 5, nilai diperoleh merupakan indikator untuk 

pasangan variabel independen X terhadap variabel dependen Y yaitu seperti 

berikut (X1, X2, X3, Y) yang diasumsikan berhubungan linier. Data hasil 
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tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yang digunakan sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

Analisis yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) analisis 

deskriptif terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2) analisis 

kuantitatif, berupa didapatkannya koefisien jalur dan determinasi yang 

meyatakan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. 

Analisis kuantitatif ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel 

penelitian, sedangkan analisis deskriptif/kualitatif digunakan untuk menggali 

perilaku faktor penyebab. Metode analisis yang digunakan berupa cross-

sectional analysis. Dengan menggunakan kombinasi metode analisis tersebut 

dapat diperoleh generalisasi yang bersifat komprehensif. 

Untuk mengetahui kebijakan harga, produk, promosi dan keputusan 

pembeliani, data diolah dengan menganalisa sikap responden terhadap butir 

kuesioner untuk melihat hasil penilaian (positif/negatif) responden terhadap 

pelaksanaan variabel yang diteliti dengan menggunakan analisis Likert. 

Untuk memperoleh data dari variabel kualitatif (kebijakan harga, 

produk, promosi dan keputusan pembelian), setiap variabel terlebih dahulu 

dijabarkan ke dalam subvariabel dan setiap subvariabel dioperasionalisasikan 

ke dalam indikator. Setiap indikator diukur dengan ukuran peringkat jawaban 

dengan skala ordinal. 

Berdasarkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data, maka 

variabel yang memiliki ukuran ordinal selanjutnya ditransformasikan ke dalam 

bentuk interval dengan menggunakan Method of Successive Intervals. Sebelum 

penyebaran instrument, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan 
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reliabilitas intrumen. Pengujian validitas instrument dilakukan dengan 

menggunakan rumus Correlation Product Moment (Sugiyono, 2006:182). 

 

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑌𝑌 =
𝑛𝑛 ∑ 𝑌𝑌𝑌𝑌 −𝑛𝑛

ℎ=1 ∑ 𝑌𝑌𝑛𝑛
ℎ=1 ∑ 𝑌𝑌𝑛𝑛

ℎ=1

��𝑛𝑛 ∑ 𝑌𝑌2 − (∑ 𝑌𝑌)𝑛𝑛
ℎ=1

2𝑛𝑛
ℎ=1 ��𝑛𝑛 ∑ 𝑌𝑌2 − (∑ 𝑌𝑌)𝑛𝑛

ℎ=1
2𝑛𝑛

ℎ=1 �
 

Dimana :  

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan y  

X = skor butirsoal 

Y = skor totalbutir 

N = jumlah sampel(responden) 

 (Arikunto, 2006:170)  

Instrumen dinyatakan valid bila koefisien korelasi > 0,3 (Sugiyono, 

2018:126). Sedangkan pengujian reliabilitas intrumen dilakukan dengan 

menggunakan rumus Cronbach’s Alfa dengan menggunakan IBM SPSS 

(Arikunto:2013:239). 

Teknik analisis jalur memerlukan syarat data yang mempunyai tingkat 

pengukuran sekurang-kurangnya interval. Karena itu melalui methods of 

successive intervals, dilakukan transformasi data dengan langkah kerja sebagai 

berkut: 

1. Perhatikan setiap item pertanyaan. 

2. Untuk setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berapa responden yang 

mendapat skor 1, 2, 3, 4, dan 5. 

3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah 

responden. 

4. Hitung proporsi kumulatif (p) 
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5. Hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan 

menggunakan Tabel Distribusi Normal. 

Tentukan nilai skala (scale value) untuk setiap nilai Z dengan rumus: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑒𝑒 =  
(𝐷𝐷𝑒𝑒𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑆𝑆𝐷𝐷 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑆𝑆𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷) − (𝐷𝐷𝑒𝑒𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑆𝑆𝐷𝐷 𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑆𝑆𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷)

(𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑆𝑆 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑆𝑆𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷) − (𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑆𝑆 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑆𝑆𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷) 

Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan pasangan data dari variabel 

independen dan dependen dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis. 

Sedangkan untuk meneliti pengaruh di antara variabel penelitian terhadap 

keputusan pembelian, data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian 

yaitu dengan Analisis Jalur (Path Analysis). Secara struktural, maka paradigma 

penelitiankeseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Diagram Struktur Hubungan Antara Kebijakan Harga, Produk dan Promosi 
Terhadap Keputusan Pembelian 

 

Dimana: 

X1 : Kebijakan Harga 

X2 : Produk 

X3 : Promosi 

Y : Keputusan Pembelian 

X2 

Produk 

X3 

Promosi 

X1 

Kebijakan Harga 

rX1X2 

rX2X3 

 

rX1X2 

 Y 

Keputusan Pembelian 

ɛ 
pYX1 

 

pYX2 

 

pYX3 
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ɛ  : Faktor lain yang mempengaruhi Y, selain X1, X2 dan X3 

  = Korelasi antara variabel X1 X2 dan X3 

ρYX1 = Koefisien jalur pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y 

ρYX2 = Koefisien jalur pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y 

ρYX3 = Koefisien jalur pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y 

ρYɛ = Koefisien jalur pengaruh variabel ɛ (variabel lain yang tidak  
diteliti/diamati dalam penelitian ini) terhadap variabel Y 

Persamaan struktur jalur Y = ρYX1X1 + ρYX2X2 + ρYX2X3 + ɛ  

 

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka variabel yang 

dianalisa adalah variabel independen yaitu kebijakan harga, produk dan promosi 

(variabel X1, X2 dan X3) sedangkan variabel dependen adalah keputusan 

pembelian (variabel Y). Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa 

besar pengaruh kebijakan harga, produk dan promosi kerja baik secara simultan 

maupun secara parsial terhadap keputusan pembelian. Dengan memperhatikan 

karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistic yang digunakan analisis 

jalur (path analysis). Pengujian yang dilakukan adalah untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen X1 X2 , dan X3 terhadap Y baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Hipotesis yang diajukan adalah: kebijakan harga, produk dan promosi baik 

secara simultan maupun parsial terhadap kinerja pegawai. Jika hipotesis penelitian 

tersebut dinyatakan ke dalam hipotesis statistik adalah: 

H0 : ρYX1 = ρYX2 = ρYX3 = 0 

H1 : ρYX1 = ρYX2 = ρYX3 ≠ 0 

Rumusan hipotesis: 



69 
 

• Tolak H0 jika Fhitung ≥ Ftabel(0,05)(n-k-1)  Terdapat pengaruh kebijakan harga, 

produk dan promosi terhadap keputusn pembelian. 

• Terima H0 jika Fhitung < Ftabel(0,05)(n-k-1)  Tidak terdapat pengaruh kebijakan 

harga, produk dan promosi terhadap keputusn pembelian. 

• Statistik uji yang digunakan adalah: 

𝐹𝐹 =
(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 − 1) ∑ 𝑢𝑢𝑌𝑌𝑌𝑌

𝑘𝑘
𝐷𝐷=1 𝑟𝑟𝑌𝑌𝑌𝑌

𝑘𝑘�1 − ∑ 𝑢𝑢𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑘𝑘
𝐷𝐷=1 𝑟𝑟𝑌𝑌𝑌𝑌 �

 

Kriteria uji, tolak H0 jika F > Fα; (k, n-k-1) dengan Fα; (k, n-k-1) diperoleh dari table 

distribusi F dengan α = 5%, derajat bebasnya, db1 = k, dan db2 = n-k-1. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang meliputi lokasi penelitian, 

karakteristik responden, analisis deskriptif variabel, asumsi klasik, pengujian 

hipotesis regresi linear regresi berganda, serta pembahasan hasil penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus – Oktober 2019. Lokasi 

penelitian ini di V Hotel and Residence Bandung. Objek dalam penelitian ini 

adalah kebijakan harga, produk, promosi, dan keputusan pembelian pada para 

tamu yang menginap dan juga tamu yang akan menggunakan fasilitas ruang 

pertemuan di V Hotel and Residence Bandung. Responden dalam penelitian ini 

adalah pelanggan dan calon pelanggan yang pernah menginap dan di tawarkan 

akan menginap serta menggunakan ruangan pertemuan dan fasilitas lainnya di V 

Hotel and Residence Bandung. 
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4.1 Gambaran Umum V Hotel and Residence 

4.1.1 Profil Umum V Hotel and Residence Bandung 

V Hotel & Residence yang terletak di Jalan Terusan Sutami III No. 1 

(Setrasari), Bandung pertama kali mulai disiapkan untuk dibangun pada bulan 

November 2009 dan mulai pertama kali peletakan batu pada bulan Februari 

2010. Pertama kali Soft Opening pada bulan Februari 2012. 

Konsep awalnya adalah Luxurious Guest House. Di mana saat itu belum 

ada  konsep Guest House yang cukup mewah di Bandung dengan jumlah lantai 6 

dan  kamar sebanyak 171 dengan beberapa tipe kamar yang luas kamarnya lebih 

dari standar Guest House pada umumnya dan fasilitas yang lengkap seperti 

Restoran, Kolam renang yang cukup luas, gym, mini market dan ruang 

pertemuan serta ballroom. 

Seiring berjalannya waktu, V Hotel and Residence beralih fungsi menjadi 

Luxurious Budget Hotel dengan klasifikasi Hotel Melati 3. Dan pada akhirnya 

beralih lagi pada tahun 2016 menjadi Hotel Bintang 3 sesuai dengan hasil 

Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi.  

V Hotel and Residence berada di tengah kota yang memiliki akses jalan 

potong ke tengah kota, wisata kuliner, wisata belanja Factory Outlet dan pusat 

wisata Lembang. 

Untuk kamarnya, V Hotel & Residence menyediakan 171kamar yang 

terbagi menjadi empat tipe yaitu Value (18m2) 82 kamar, Deluxe (20 m2) 51 

kamar, Executive (25 m2) 13 kamar, Suite (30 m2 x  2 lantai) 2 kamar dan 23 

kamar dengan konsep Residence. Masing-masing kamar telah dilengkapi dengan 

https://penginapan.net/di/kamar/
https://penginapan.net/di/tipe/
https://penginapan.net/di/kamar/
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fasilitas televisi layar datar, akses internet (WiFi), AC, meja tulis, hingga bebas 

asap rokok.  

Untuk Fasilitas pertemuan V Hotel and Residence memiliki 9 ruang 

pertemuan dengan bebagai macam ukuruan, diantaranyaVictory ballroom 1st 

floordengan ukuran 16.75 X 14.45 m2, Viena meeting room 1st floordengan 

ukuran 9.83 X 5.81 m2, Vini meeting room 2nd floor dengan ukuran      4.65 X 

4.89 m2, Value meeting room 5th floordengan ukuran 4.65 X 4.89 m2, Vision 

meeting room 6th floordengan ukuran 9.62 X 8.15 m2, Velvet meeting room 6th 

floordengan ukuran 5.97 X 5.99 m2, Vidi meeting room 6th floordengan ukuran 

9.37 X 5.40 m2, Vici meeting room 6th floordengan ukuran 9.37 X  5.76 m2, 

Voyer meeting room 6th floor dengan ukuran 6.20 X 5.94 m2. 

4.1.2 Visi dan Misi V Hotel and Residence Bandung 

V Hotel and Residence Bandung memiliki Visi dan Misi serta Tag Line, 

seperte tersebut di bawah ini :  

Visi : “Menjadi Hotel Pilihan Utama di Bandung” 

Misi : 1.  Memberikan pelayanan yang Prima 

2. Memberikan Produk yang bermutu 

3. Menghasilkan SDM yang berkualitas baik skill maupun 

attitude 

4. Memastikan kepuasan dan kenyamanan pelanggan 

5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan hotel 

Tag Line : “LUXURIOUS EXPERIENCE AT VALUABLE PRICE”  

 Pengalaman mewah dengan harga yang terjangkau. 

4.2 Karakteristik Responden 

https://penginapan.net/di/fasilitas/
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Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari 

responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan dan penghasilan per 

bulan. Hal tersebutdiharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas 

mengenai kondisidariresponden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan 

penelitian tersebut. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar kuesioner untuk mendapat 

data dari para pelanggan yang pernah dan akan menginap dan atau menggunakan 

ruang pertemuan di V Hotel and Reesidence Bandung mengenai kebijakan harga, 

produk, promosi, dan keputusan pembelian. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 100 responden. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai 

berikut : 

4.2.1 AnalisisKarakteristik Responden (Analisis Deskriptif) 
 

Analisis karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi 

karakteristik responden dan analisis statistik deskriptif empat variabel 

penelitian yang meliputi harga, produk, promosi dan keputusan pembelian. 

Adapun pembahasan mengenai masing-masing analisis deskriptif adalah 

sebagai berikut. 

Karaketristik responden yang diamati dalam penelitian ini adalah usia, 

tingkat pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan. 

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Berdasarkan jenis kelamin responden dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi perempuan dan laki-laki yang disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
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No Jenis 
Kelamin 

Frekuensi 
(orang) 

Presentase 
(%) 

1 Perempuan 41 41% 
2 Laki-laki 59 59% 

 Jumlah 100 100% 
Sumber: Data Primer, diolah penulis, 2019 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 59 responden 

(79%) laki-laki dan sisanya 41 responden (21%) adalah responden 

perempuan dari total jumlah responden. Dengan demikian responden dalam 

penelitian ini didominasi oleh responden laki-laki. 

4.2.1.2 Karakteristik Responden menurutUsia 
 

Data Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat 

pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
Responden Menurut Usia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Primer,diolah penulis, 2019 

 
Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa usia responden sangat 

variatif. Responden dengan usia < 30 tahun sebanyak 15 responden atau 15%, 

responden dengan usia 31 - 40 tahun sebanyak 43 responden atau 43%, 

responden dengan usia 41 – 50 sebanyak 42 responden atau 42%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat Konsumen sebagian besar pada usia 31 – 40 tahun 

sebanyak 43% dari keseluruhan sampel. 

4.2.1.3 Karakteristik Responden MenurutPendidikan 

 
Usia (Tahun) 

Frekuensi 
(Orang) 

 
Presentase 

<30 tahun 15 15% 

31 – 40 tahun 43 43% 

41 – 50 tahun 42 42% 
Jumlah 100 100% 
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Data Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Responden Menurut tingkat Pendidikan 

Sumber : Data Primer,diolah penulis, 2019 
 
Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan responden 

sangat variatif. Responden dengan tingkat pendidikan SD – SMU sebanyak 0 

responden atau 0%, responden dengantingkat pendidikan Diploma sebanyak 31 

responden atau 31%, responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 57 

responden atau 57%, responden dengan tingkat pendidikan S2/S3 sebanyak 12 

responden atau 12%. Hal ini menunjukkan bahwa Konsumen sebagian besar 

memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 57 responden atau 57% dari 

keseluruhan sampel. 

4.2.1.4 Karakteristik Responden MenurutPekerjaan 

Data Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
Responden Menurut Pekerjaan 

 
Pendidikan 

Frekuensi 
(Orang) 

 
Presentase 

SD - SMU 0 0% 

Diploma 31 24% 

S1 57 57% 

S2/S3 12 12% 

Jumlah 100 100% 

 
Pendidikan 

Frekuensi 
(Orang) 

 
Presentase 

PNS 35 35% 
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Sumber : Data Primer,diolah penulis, 2019 
 
Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan responden 

sangat variatif. Responden dengan pekerjaan PNS sebanyak 35 responden atau 

35%, responden dengan pekerjaan Swasta sebanyak 36 responden atau 36%, 

responden dengan pekerjaanTNI/POLRI sebanyak 7 responden atau 7%, 

responden dengan pekerjaanWiraswasta sebanyak 22 responden atau 22%. Hal 

ini menunjukkan bahwa Konsumen sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai 

karyawan Swasta sebanyak 36 responden atau 36% dari keseluruhan sampel. 

 

4.2.1.5 Karakteristik Responden MenurutPenghasilan 
 

Data Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat 

pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Responden Menurut Pendapatan 

Sumber : Data Primer,diolah penulis, 2019 
 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan responden 

sangat variatif. Responden dengan pendapatan < Rp. 500.000 - <Rp.3.000.000  

sebanyak 0 responden atau 0%, responden dengan pendapatan Rp. 3.000.000 - 

Swasta 36 36% 

TNI/POLRI 7 7% 

Wiraswasta 22 22% 

Jumlah 100 100% 

 
Pendapatan 

Frekuensi 
(Orang) 

 
Presentase 

< Rp. 500.000 - <Rp.3.000.000  0 0% 

Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000,- 48 48% 

>Rp.5.000.000 52 52% 

Jumlah 100 100% 
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Rp. 5.000.000 sebanyak 48 responden atau 48%, responden dengan pendapatan 

Rp. 5.000.000 sebanyak 52 responden atau 52%. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat pendapatan Konsumen sebagian besar dengan pendapatan Rp. 

5.000.000 sebanyak 52 responden atau 52% dari keseluruhan sampel. 

 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Karakteristik TanggapanResponden 
 

Berdasarkan jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 100 

responden. Kemudian peneliti memberikan kuesioner kepada 100 responden 

diperoleh sampel sebanyak 100 responden.  

 Setelah melakukan pengamatan pada jawaban dapat dilihat jawaban 

diskriptif responden. Deskriptif jawaban responden disini dimaksudkan untuk 

menganalisis data berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban 

responden terhadap masing-masing indikator pengukuran variabel. Dengan 

penilaian menggunakan skala Likert dimana angka 1 untuk jawaban Sangat 

Tidak Setuju s/d angka 5 untuk jawaban Sangat Setuju. Oleh sebab itu 

penilaian menggunakan rentang sebagai berikut : 

Nilai maksimum : 5  

Nilai minimum : 1  

Kategori : 

1 = sangat rendah / sangatburuk 

2 = rendah /buruk 

3 = sedang /cukup 

4 = baik / tinggi 
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5 = sangat baik / sangat tinggi 

4.3.2 Uji Validitas 

Untuk mengukur validitas kuesioner yang diberikan kepada responden 

maka digunakan rumus korelasi Produk Moment yaitu menurut (Sugiyono, 

2005). Teknik korelasinya memakai Pearson Correlation, dihitung dengan 

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 21. Item pertanyaan 

dinyatakan valid apabila memiliki r hitung > r tabel (Ghozali, 2001). Hasil Uji 

Validitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 
 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Sig  

Standar 
Kevalidan 
Kuisioner Keterangan 

Kebijakan Harga 

X1 

X1.1 0.892 0,3 Valid 

X1.2 0.877 0,3 Valid 

X1.3 0.829 0,3 Valid 

X1.4 0.752 0,3 Valid 

Produk 

X2 

X2.1 0.759 0,3 Valid 

X2.2 0.334 0,3 Valid 

X2.3 0.550 0,3 Valid 

X2.4 0.641 0,3 Valid 

X2.5 0.734 0,3 Valid 

X2.6 0.828 0,3 Valid 

X2.7 0.815 0,3 Valid 

X2.8 0.797 0,3 Valid 

Promosi 

X3 

X3.1 0,845 0,3 Valid 

X3.2 0,898 0,3 Valid 

X3.3 0,917 0,3 Valid 



78 
 

X3.4 0,898 0,3 Valid 

X3.5 0,922 0,3 Valid 

Keputusan 
Pembelian 

Y 

Y.1 0,916 0,3 Valid 

Y.2 0,913 0,3 Valid 

Y.3 0,905 0,3 Valid 

Sumber :Data primer diolah, 2019 

Dari pernyataan dalam instrument variabel Kebijakan harga, produk dan 

promosi terhadap Keputusan Pembelian, dapat diketahui bahwa hasil uji variabel 

tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu > 0.30, dan disimpulkan bahwa 

butir – butirpernyataan tersebut dinyatakan valid sebagai Kebijakan harga, produk 

dan promosi terhadap Keputusan Pembelian. 

4.3.3 Uji Reliabilitas 

Teknik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal dalam 

penelitian ini dengan teknik Cronbach's alpha (Ghozali, 2001). Apabila nilai 

Cronbach ' s CoefficientAlpha lebih besar dari 0,6, maka kuesioner sebagai alat 

pengukur dinilai dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbach’s CoefficientAlpha lebih 

kecil 0,6 maka kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan tidak reliabel. 

Hasil pengujian reliabilitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Alpha 

Crobach 
Nilai 
kritis 

Keterangan 

Kebijakan Harga 0,859 0.6 Reliabel 

Produk 0,826 0.6 Reliabel 

Promosi 0,939 0.6 Reliabel 

Keputusan pembelian 0,898 0.6 Reliabel 

Sumber :Data primer diolah, 2019 
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Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum 

dalam tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach 

Alphaseluruh varaibel penelitian lebih besar dari 0,6. Dengan mengacu pada 

pendapat yang dikemukakan oleh Ghozali (2001), maka semua butir 

pertanyaan dalam variabel penelitian adalah handal.Hasil uji reliabilitas di 

atas dapat dinyatakan bahwa semua variabel termasuk kategori reliabel 

karena skornya > 0.60 menurut kriterian Nunnaly (1960) jika Cronbach’s 

Alfa lebih besar daripada 60% maka kuisioner dinyatakan 

reliabel/konsisten dan benar-benar sebagai alat ukur yang handal dan 

memiliki tingkat kestabilan yang tinggi. Dalam arti disini bahwa alat ukur 

tersebut apabila dilakukan secara berulang, hasil dari pengujian instrument 

tersebut akan menunjukkan hasil yang tetap. 

4.4 Hasil Pengolahan Data 

4.4.1 Kebijakan Harga di V Hotel and Residence Bandung 

Persaingan   pasar   semakin   hari   semakin   kuat,   keputusan   

pembelian konsumen   sangatlah   penting   dalam tujuan   utama   dari   suatu   

perusahaan. Perusahaan  harus  selalu  berusaha  untuk  mempertahankan  

keputusan  pembelian konsumen  yang  telah  ada  dengan  menjaga  kepuasan  

yang  telah  tercipta,  di samping  itu  perusahaan  juga  harus  berusaha  untuk  

memperoleh  konsumen  yang baru.  Dengan  adanya  peningkatan  jumlah  

konsumen,  maka  akan  meningkatkan pendapatan  yang  diterima  oleh  

perusahaan.   

Harga  merupakan  salah  satu  faktor  utama  yang  mempengaruhi  

keputusan pembelian  yang  dilakukan  oleh  konsumen,  maka  strategi  
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penetapan  harga  sangat penting untuk menarik perhatian konsumen.  Harga 

sering kali digunakan sebagai indikator  nilai  bilamana  indikator  tersebut  

dihubungkan  dengan  manfaat  yang dirasakan  atas  barang  atau  jasa.  Dengan  

demikian  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat  harga  tertentu,  bila  manfaat  yang  

dirasakan  konsumen  meningkat,  maka nilai nya akan meningkat pula (Tjiptono, 

2011).  

Skor tertinggi dan terendah pada indikator-indikator variabel harga yaitu 

skor tertinggi 5 x 100 = 500, sedangkan skor terendah 1 x 100 = 100 untuk setiap 

indikator, skor tersebut dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari 

variabel kompetensi karyawan dengan rentang skor 80. Indikator-indikator 

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 
Tanggapan Konsumen Mengenai Harga di V Hotel and Residence 

Bandung  terjangkau 
Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 
Tidak Setuju 24 24 48 
Cukup Setuju 43 43 129 
Setuju 27 27 108 
Sangat Setuju 5 5 25 
Total Skor 100 100 311 
Sumber :Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai Harga di V Hotel and Residence Bandung  terjangkau menyatakan 

cukup setuju dengan total skor 129 dengan jumlah 43 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen cukup setuju dengan harga di V Hotel and 

Residence terjangkau. 
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311 

308 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 311 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian 

pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut: 

 
 

 

 

 
Tabel 4.9 

Tanggapan Konsumen Mengenai Harga sesuai dengan kualitas 
produk di V Hotel and Residence Bandung 

Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 
Sangat Tidak Setuju 26 26 26 
Tidak Setuju 50 50 100 
Cukup Setuju 23 23 69 
Setuju 27 27 108 
Sangat Setuju 1 1 5 
Total Skor 100 100 308 
Sumber :Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai Harga di V Hotel and Residence Bandungsesuai dengan kualitas produk 

menyatakan cukup setuju dengan total skor 108 dengan jumlah 27 responden. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsumen setuju dengan harga sesuai kualitas di V Hotel 

and Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 308 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian 

pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut: 

 
 

 

Tabel 4.10 

100  180   260     340  420           500 
 

Sangat tidak setuju 

 
Tidak setuju 

 
Cukup setuju 

 
Setuju 
 

Sangat setuju 
 

100  180   260     340  420           500 
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Setuju 

 
Sangat setuju 
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270 

Tanggapan Konsumen Mengenai Harga sesuai dengan manfaatdi V 
Hotel and Residence Bandung 

Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 
Sangat Tidak Setuju 0 0 0 
Tidak Setuju 19 19 38 
Cukup Setuju 48 48 96 
Setuju 29 29 116 
Sangat Setuju 4 4 20 
Total Skor 100 100 270 
Sumber :Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai Harga di V Hotel and Residence Bandung seusia dengan manfaat 

menyatakan cukup setuju dengan total skor 116 dengan jumlah 29 responden. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsumen cukup setuju dengan harga sesuai kualitas di V 

Hotel and Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 270 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui 

pengkategorian pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan 

sebagai berikut: 

 

 
 

 
 

Tabel 4.11 
Tanggapan Konsumen Mengenai Hargadi V Hotel and Residence 

Bandung bersaing dengan produk sejenis(X1.1) 
Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 

Sangat Tidak Setuju 3 3 3 
Tidak Setuju 22 22 44 
Cukup Setuju 37 37 111 
Setuju 34 34 136 
Sangat Setuju 4 4 20 
Total Skor 100 100 314 

100  180   260     340  420           500 
 

Sangat tidak setuju 
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Cukup setuju 

 
Setuju 

 
Sangat setuju 

 



83 
 

314 

1.203 

Sumber :Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai Harga di V Hotel and Residence Bandung bersaing dengan produk 

sejenis menyatakan setuju dengan total skor 136 dengan jumlah 34 responden. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsumen cukup setuju dengan harga sesuai kualitas di V 

Hotel and Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 314 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian 

pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut: 

 

 
 

Tabel 4.12 
Rekapitulasi Skor Kebijakan Harga 

No Uraian Skor Ket 

1 
Harga terjangkau oleh daya beli/kemampuan 
konsumen 311 

Cukup 
Setuju 

2 Kesesuaian harga dengan kualitas produk 308 Setuju 

3 
Harga sesuai dengan manfaat 

270 
Cukup 
Setuju 

4 
Harga bersaing dengan produk sejenis 

314 
Cukup 
Setuju 

 Jumlah 1.203 
Cukup 
Baik 

 Rata-rata 300,75  
Sumber :Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas skor total nilai kumulatif variabel disiplin 

kerja karyawan mencapai 1.203. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 4 x 100 

= 2.000, dan jumlah skor terendah adalah 1 x 4 x 100 = 400. Klasifikasi skor 

100  180   260     340  420           500 
 

Sangat tidak setuju 

 
Tidak setuju 

 
Cukup setuju 

 
Setuju 

 
Sangat setuju 

 

400  720  1.040  1.360   1.680  2.000 
 

Sangat 
Kurang Kurang Cukup Baik Baik Sangat Baik 
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jawaban responden variabel Kebijakan harga dapat digambarkan dalam tahapan 

bobot skor dengan rentang skor 320 sebagai berikut: 

 

 

 

 Berdasarkan bobot skor variabel kebijakan harga diatas, tanggapan 

responden mengenai harga bersaing dengan produk sejenis mendapatkan bobot 

tertinggi.  

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan karena memiliki bobot yang rendah 

yaitu kesesuaian harga dengan manfaat. 

4.4.2 Produk di V Hotel and Residence Bandung 

Persepsi konsumen terhadap kualitas produk akan membentuk preferensi 

dan sikap yang pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan untuk membeli 

atau tidak. Pada saat konsumen akan mengambil suatu keputusan pembelian, 

variabel produk merupakan pertimbangan paling utama, karena produk adalah 

tujuan utama bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen yang 

merasa cocok dengan suatu produk dan produk tersebut dapat memenuhi 

kebutuhannya, maka konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli 

produk tersebut (Nabhan, 2015). 

Tabel 4.13 
Tanggapan Konsumen Mengenai Kualitas Produk baik di V Hotel and 

Residence Bandung(X1.2) 
Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 

Sangat Tidak Setuju 3 3 3 
Tidak Setuju 27 27 54 
Cukup Setuju 49 49 147 
Setuju 15 15 60 
Sangat Setuju 6 6 30 
Total Skor 100 100 294 
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294 

Sumber :Data primer diolah, 2019 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai kualits Produk di V Hotel and Residence Bandungmenyatakan setuju 

dengan total skor 147 dengan jumlah 49 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen cukup setuju dengan harga sesuai kualitas di V Hotel and Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 2994 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian 

pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut: 

 

 
 

 
Tabel 4.14 

Tanggapan Konsumen Mengenai Kualitas Produk terlihat baik dan 
memuaskan di V hotel and Residence Bandung  

Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 
Sangat Tidak Setuju 0 0 0 
Tidak Setuju 10 10 20 
Cukup Setuju 56 56 168 
Setuju 33 33 132 
Sangat Setuju 1 1 5 
Total Skor 100 100 325 
Sumber :Data primer diolah, 2019 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai kualits Produk di V Hotel and Residence Bandungmenyatakan setuju 

dengan total skor 168 dengan jumlah 56 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen cukup setuju dengan harga sesuai kualitas di V Hotel and Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 325 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui 

100  180   260     340  420           500 
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325 

310 

pengkategorian pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan 

sebagai berikut: 

 

 
 

 
Tabel 4.15 

Tanggapan Konsumen Mengenai Kehandalan produk V hotel and Residence 
Bandung 

Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 
Sangat Tidak Setuju 2 2 2 
Tidak Setuju 12 12 24 
Cukup Setuju 64 64 192 
Setuju 18 18 72 
Sangat Setuju 4 4 20 
Total Skor 100 100 310 
Sumber :Data primer diolah, 2019 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai kualits Produk di V Hotel and Residence Bandungmenyatakan setuju 

dengan total skor 192 dengan jumlah 64 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen cukup setuju dengan produk yamg handal di V Hotel and Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 310 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui 

pengkategorian pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan 

sebagai berikut: 

 

 
 

 
 
Tabel 4.16 
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292 

Tanggapan Konsumen Mengenai Produk di V Hotel and Residence memenuhi 
spesifikasiyang di inginkan. 

Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 
Sangat Tidak Setuju 7 7 7 
Tidak Setuju 18 18 36 
Cukup Setuju 54 54 162 
Setuju 18 18 72 
Sangat Setuju 3 3 15 
Total Skor 100 100 292 
Sumber :Data primer diolah, 2019 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai kualits Produk di V Hotel and Residence Bandungmenyatakan setuju 

dengan total skor 162 dengan jumlah 54 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen cukup setuju dengan produk yang memenuhi spesifikasi di V Hotel and 

Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 292 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui 

pengkategorian pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan 

sebagai berikut: 

 

 
 

 

Tabel 4.17 
Tanggapan Konsumen MengenaiDaya Tahan produk 

Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 
Sangat Tidak Setuju 13 13 13 
Tidak Setuju 21 21 42 
Cukup Setuju 42 42 126 
Setuju 23 23 92 
Sangat Setuju 1 1 5 
Total Skor 100 100 278 
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310 

Sumber :Data primer diolah, 2019 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai kualits Produk di V Hotel and Residence Bandungmenyatakan cukup 

setuju dengan total 126 dengan jumlah 42 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen cukup setuju dengan daya tahan produk di V Hotel and Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 310 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui 

pengkategorian pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan 

sebagai berikut: 

 

 
 

 
Tabel 4.18 

Tanggapan Konsumen MengenaiKemampuan layanan, kecepatan dan 
kemudahan memperoleh perbaikan yangmumpuni. 

Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 
Sangat Tidak Setuju 0 0 0 
Tidak Setuju 17 17 34 
Cukup Setuju 52 52 104 
Setuju 26 26 78 
Sangat Setuju 5 5 25 
Total Skor 100 100 241 
Sumber :Data primer diolah, 2019 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai kualitas ProdukKemampuan layanan, kecepatan dan kemudahan 

memperoleh perbaikan yangmumpunidi V Hotel and Residence 

Bandungmenyatakan cukup setuju dengan total 104 dengan jumlah 52 responden. 
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241 

350 

Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak setuju kualitas Produkmumpuni di V 

Hotel and Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 241 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori tidaksetuju. Untuk mengetahui pengkategorian 

pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut: 

 

 
 

Tabel 4.19 
Tanggapan Konsumen MengenaiEstetika sesuai dengan harapan, produk 

terlihat, terasa, terdengar, tercicipi, dan terbuai. 
Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 

Sangat Tidak Setuju 0 0 0 
Tidak Setuju 9 9 18 
Cukup Setuju 45 45 135 
Setuju 33 33 132 
Sangat Setuju 13 13 65 
Total Skor 100 100 350 
Sumber :Data primer diolah, 2019 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai estetika Produkmumpudi V Hotel and Residence Bandungmenyatakan 

cukup setuju dengan total 135 dengan jumlah 45 responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsumen produk di V Hotel and Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 350 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian 

pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut: 
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318 

 
 

Tabel 4.20 
Tanggapan Konsumen Mengenai Mutu dari produk V Hotel and Residence 

sesuai dengan harapan. 
Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 

Sangat Tidak Setuju 7 7 7 
Tidak Setuju 18 18 36 
Cukup Setuju 35 35 105 
Setuju 30 30 120 
Sangat Setuju 10 10 50 
Total Skor 100 100 318 
Sumber :Data primer diolah, 2019 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai mutu Produk di V Hotel and Residence Bandungmenyatakan cukup 

setuju dengan total 120 dengan jumlah 30 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen cukup setuju dengan mutu produk di V Hotel and Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 318 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori setuju. Untuk mengetahui pengkategorian 

pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut: 

 

 
 

 
Tabel 4.21 

Rekapitulasi Skor Produk 
No Uraian Skor Ket 

1 Kualitas Produk baik di V Hotel and Residence 
Bandung 294 

Cukup 
Setuju 

2 Produk terlihat baik dan memuaskan di V hotel and 
Residence Bandung 

325 Setuju 

3 
Kehandalan produk V hotel and Residence 
Bandung 310 Cukup 

Setuju 
4 Produk di V Hotel and Residence memenuhi 292 Setuju 
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2.408 

spesifikasiyang di inginkan. 

5 
Daya tahan produk V Hotel and Residence 
Bandung baik. 278 

Cukup 
Setuju 

6 
Kemampuan layanan, kecepatan dan kemudahan 
memperoleh perbaikan yangmumpuni. 241 

Cukup 
Setuju 

7 Estetika sesuai dengan harapan, produk terlihat, 
terasa, terdengar, tercicipi, dan terbuai. 350 Setuju 

8 Mutu dari produk V Hotel and Residence sesuai 
dengan harapan. 

318 Cukup 
Setuju 

 Jumlah 2.408 Cukup 
Baik 

 Rata-rata 301  
Sumber :Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.21 diatas skor total nilai kumulatif variabel disiplin 

kerja karyawan mencapai 2.408. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 8 x 100 

= 4.000, dan jumlah skor terendah adalah 1 x 8 x 100 = 800. Klasifikasi skor 

jawaban responden variabel Kebijakan harga dapat digambarkan dalam tahapan 

bobot skor dengan rentang skor 640 sebagai berikut: 

 

 

 

 Berdasarkan bobot skor variabel produk diatas, tanggapan responden 

mengenai estetika produk mendapakan bobot tertinggi.  

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan karena memiliki bobot yang rendah 

yaitu Kemampuan layanan produk, kecepatan dan kemudahan memperoleh 

perbaikan yangmumpuni. 

 
4.4.3 Promosi di V Hotel and Residence Bandung 

Promosi merupakan jenis kegiatan pemasaran perusahaan yang ditujukan 

untuk mendorong permintaan. Semakin genjar kegiatan promosi yang dilakukan 

800  1.440  2.080  2.720     3.360  4.000 
 

Sangat 
Kurang Kurang Cukup Baik Baik Sangat Baik 
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perusahaan maka konsumen akan semakin tertarik dan terpengaruh sehingga 

akhirnya konsumen akan membeli produk yang dihasilkan yang ditawarkan 

perusahaan. Promosi juga merupakan bagian dari bauran pemasaran yang 

berfungsi untuk memberitahukan, mengajak dan mengingatkan tentang produk 

yang dihasilkan perusahaan. Promosi merupakan berbagai kegiatan yang 

dilakukan antar perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya 

dan untuk meyakinkan konsumen sasaran agar membelinya (Kotler, 2016). 

Promosi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dilaksanakan dalam 

memasarkan produk atau jasa. Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran 

yang ditujukan untuk mendorong permintaan, dan permintaan berhubungan 

dengan keputusan pembelian konsumen. Promosi merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan suatu program pemasaran. 

Tabel 4.22 
Tanggapan Konsumen Mengenai Personal selling, Tingkat kemampuan 
komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan pelanggan/calon 

pelanggan baik. 
Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 

Sangat Tidak Setuju 0 0 0 
Tidak Setuju 18 18 36 
Cukup Setuju 51 51 153 
Setuju 21 21 84 
Sangat Setuju 10 10 50 
Total Skor 100 100 325 
Sumber :Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai Personal selling di V Hotel and Residence Bandungmenyatakan cukup 

setuju dengan total 153 dengan jumlah 51 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen cukup setuju dengan Personal selling di V Hotel and Residence. 
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325 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 325 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui 

pengkategorian pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan 

sebagai berikut: 

 

 
 

 

 
 

 

Tabel 4.23 
Tanggapan Konsumen Mengenai Periklanan yang membujuk dan 

memepengaruhi pelanggan/calon pelanggan baik di media sosial, TV, Radio 
maupun media cetak. 

Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 
Sangat Tidak Setuju 11 11 11 
Tidak Setuju 21 21 42 
Cukup Setuju 37 37 111 
Setuju 26 26 104 
Sangat Setuju 5 5 25 
Total Skor 100 100 293 
Sumber :Data primer diolah, 2019 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai Periklanandi V Hotel and Residence Bandungmenyatakan cukup setuju 

dengan total 111 dengan jumlah 37 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen cukup setuju dengan Periklanandi V Hotel and Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 293 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui 
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293 

278 

pengkategorian pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan 

sebagai berikut: 

 

 
 

 
Tabel 4.24 

Tanggapan Konsumen Mengenai penjualan yang menarik, jelas, dan sesuai 
dengan kenyataan sehinggasaya berminat menggunakannya. 

Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 
Sangat Tidak Setuju 13 13 13 
Tidak Setuju 25 25 50 
Cukup Setuju 37 37 111 
Setuju 21 21 84 
Sangat Setuju 4 4 20 
Total Skor 100 100 278 
Sumber :Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai Penjualandi V Hotel and Residence Bandungmenyatakan cukup setuju 

dengan total 111 dengan jumlah 37 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen cukup setuju dengan Periklanan di V Hotel and Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 278 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui 

pengkategorian pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan 

sebagai berikut: 

 

 
 

 

Tabel 4.25 
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320 

Tanggapan Konsumen Mengenai Hubungan masyarakat terbangun dengan  
reputasi, citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat 
Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 
Tidak Setuju 20 20 40 
Cukup Setuju 40 40 120 
Setuju 36 36 144 
Sangat Setuju 3 3 15 
Total Skor 100 100 320 
Sumber :Data primer diolah, 2019 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai Hubungan masyarakatdi V Hotel and Residence Bandungmenyatakan 

cukupsetuju dengan total 144 dengan jumlah 36 responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsumen cukup setuju dengan Hubungan masyarakatdi V Hotel and 

Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 320 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori cukup setuju. Untuk mengetahui 

pengkategorian pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan 

sebagai berikut: 

 

 
 

Tabel 4.26 
Tanggapan Konsumen Mengenai Pemasaran Langsung dalam transaksi 

tawar-menawar atau jual-beli atas suatu produk atau jasa yang ditawarkan 
menarik 

Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 
Sangat Tidak Setuju 31 31 31 
Tidak Setuju 20 20 40 
Cukup Setuju 26 26 78 
Setuju 23 23 92 
Sangat Setuju 0 0 0 
Total Skor 100 100 241 
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241 

Sumber :Data primer diolah, 2019 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai Pemasaran langsungdi V Hotel and Residence Bandungmenyatakan 

tidak setuju dengan total 92 dengan jumlah 23 responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsumen cukup setuju dengan Pemasaran langsungdi V Hotel and 

Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 241 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori tidaksetuju. Untuk mengetahui pengkategorian 

pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut: 

5.  

6.  
7.  

 

Tabel 4.27 
Rekapitulasi Skor Promosi 

No Uraian Skor Ket 

1 
Personal selling, Tingkat kemampuan 

komunikasi langsung (tatap muka) antara 
penjual dan pelanggan/calon pelanggan baik. 

325 Cukup 
Setuju 

2 
Periklanan yang membujuk dan memepengaruhi 
pelanggan/calon pelanggan baik di media sosial, 

TV, Radio maupun media cetak. 
293 Cukup 

Setuju 

3 
Promosi penjualan yang menarik, jelas, dan 

sesuai dengan kenyataan sehinggasaya berminat 
menggunakannya. 

278 
Cukup 
Setuju 

4 
Hubungan masyarakat terbangun dengan  

reputasi, citra dan komunikasi yang baik dan 
bermanfaat 

320 Cukup 
Setuju 

5 
Pemasaran Langsung dalam transaksi tawar-

menawar atau jual-beli atas suatu produk atau 
jasa yang ditawarkan menarik. 

241 TidakSetuju 

 Jumlah 1.457 Cukup 
Baik 

 Rata-rata 291,4  
Sumber :Data primer diolah, 2019 

100  180   260     340  420           500 
 
 

Sangat tidak setuju 

 
Tidak setuju 

 
Cukup setuju 

 
Setuju 

 
Sangat setuju 

 



97 
 

1.457 

Berdasarkan tabel 4.27 diatas skor total nilai kumulatif variabel promosi 

mencapai 1.475. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 5x 100 = 2.500, dan 

jumlah skor terendah adalah 1 x 5 x 100 = 500. Klasifikasi skor jawaban 

responden variabel promosi dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor dengan 

rentang skor 400 sebagai berikut: 

 

 

 

 Berdasarkan bobot skor variabel promosi diatas, tanggapan responden 

mengenai personal selling mendapakan bobot tertinggi.  

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan karena memiliki bobot yang rendah 

yaitu promosi penjualan. 

4.4.4 Keputusan Penjualan di V Hotel and Residence Bandung 

Menurut Boyd, dkk (2000:120) keputusan pembelian konsumen 

merupakansuatu proses pemecahan masalah baik konsumen individu maupun 

pembeli organisasi melalui proses mental yang hampir sama dalam memutuskan 

produk dan merek apa yang akan dibeli. Jadi, semakin banyak pengetahuan 

pemasar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen mereka, semakin besar kemampuan mereka untuk mendesain 

penawaran produk dan jasa yang menarik. 

Tabel 4.28 
Tanggapan Konsumen Mengenai Prioritas pembelian pada produk V Hotel 

and Residence Bandung. 
Uraian Frekuensi  Presentase  Skor (F x S) 

Sangat Tidak Setuju 0 0 0 
Tidak Setuju 31 31 31 
Cukup Setuju 48 48  
Setuju 18 18  

500  900   1.300    1.700        2.100 2.500 
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241 

Sangat Setuju 3 3  
Total Skor 100 100  

Sumber :Data primer diolah, 2019 

 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot terbanyak 

mengenai Pemasaran langsungdi V Hotel and Residence Bandungmenyatakan 

tidak setuju dengan total 92 dengan jumlah 23 responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsumen cukup setuju dengan Pemasaran langsungdi V Hotel and 

Residence. 

Dari penilaian responden didapat nilai keseluruhan sebesar 241 dimana 

nilai tersebut masuk pada kategori tidaksetuju. Untuk mengetahui pengkategorian 

pertanyaan yang diajukan maka menggunakan skala pembobotan sebagai berikut: 

8.  

9.  
 

4.4 Analisis Hipotesis 

 

4.5.1 Hasil Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, dalam menganalisis regresi linear berganda penulis 

menggunakan seri program statistik SPSS. SPSS adalah suatu program software 

komputer yang digunakan untuk mengolah data baik parametrik maupun 

nonparametrik, seperti ditunjukkan pada Tabel berikut ini ; 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel B beta t hitung Sig t Keterangan 

(Constant) 2,290 
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Kebijakan Harga 0,086 0,138 2,066 0,041 Signifikan 

Produk 0,071 0,183 2,041 0,044 Signifikan 

Promosi 0,274 0,604 6,510 0,000 Signifikan 

F  hitung     76,648 
  

  

Sig F 0,000 
  

  

R square 0,705 
  

  

Variabel Dependent : Keputusan Pembelian 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas perhitungan regresi linear berganda dengan 

menggunakan program SPSS didapat hasil sebagai berikut: 

Y= 2,290 + 0,086X1 + 0,071X2 + 0,274X3 

1. Konstanta = 2,290 

Artinya jika tidak ada variabel kebijakan harga, produk dan promosi yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, maka keputusan pembelian sebesar 

2,290 satuan.  

2. b1 = 0,086 

Artinya jika variabel kebijakan harga meningkat sebesar satu satuan maka 

keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,086 dengan anggapan 

variable bebas lain tetap.  

3. b2 = 0,071 

Artinya jika variabel produk meningkat sebesar satu satuan maka 

keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,071 dengan anggapan 

variable bebas lain tetap.  

4. b2 = 0,274 
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Artinya jika variabel promosi meningkat sebesar satu satuan maka 

keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,274 dengan anggapan 

variable bebas lain tetap.  

4.5.2 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) 

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 

terdapat nilai signifikansi sebesar  0.041 (0.041 <0,05). Nilai tersebut dapat 

membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh kebijakan 

harga secara parsial terhadapkeputusan pembelian ”. 

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 

terdapat nilai signifikansi sebesar  0.044 (0.044 <0,05). Nilai tersebut dapat 

membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh produk 

secara parsial terhadapkeputusan pembelian”. 

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 

terdapat nilai signifikansi sebesar  0.000 (0.000 <0,05). Nilai tersebut dapat 

membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh promosi 

secara parsial terhadapkeputusan pembelian”. 

4.5.3 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji f) 

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 

terdapat nilai signifikansi sebesar  0.000 (0.000 <0,05). Nilai tersebut dapat 

membuktikan hiopotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh kebijakan 

harga, produk dan promosi secara bersama-sama terhadapkeputusan pembelian.” 

4.5.4 Koefisien Determinasi (r square) 
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Berdasarkan analisis regersi linear berganda menunjukkan besarnya 

koefisien determinasi (r2 square) = 0,705 , artinya variabel bebas secara bersama–

sama mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 70,5% sisanya sebesar 29,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.  

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh Kebijakan Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 

terdapat nilai signifikansi sebesar  0.041 (0.041 <0,05). Nilai tersebut dapat 

membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh kebijakan 

harga secara parsial terhadapkeputusan pembelian ”. 

Persaingan   pasar   semakin   hari   semakin   kuat,   keputusan   

pembelian konsumen   sangatlah   penting   dalam tujuan   utama   dari   suatu   

perusahaan. Perusahaan  harus  selalu  berusaha  untuk  mempertahankan  

keputusan  pembelian konsumen  yang  telah  ada  dengan  menjaga  kepuasan  

yang  telah  tercipta,  di samping  itu  perusahaan  juga  harus  berusaha  untuk  

memperoleh  konsumen  yang baru.  Dengan  adanya  peningkatan  jumlah  

konsumen,  maka  akan  meningkatkan pendapatan  yang  diterima  oleh  

perusahaan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka upaya  yang  harus  

dilakukan  perusahaan  dalam  mempertahankan  kelangsungan hidup  

perusahaan  adalah  dengan  melakukan  strategi  pemasaran  yang  tepat  dan 

terarah,   seperti   penetapan   harga   dan   kualitas   pelayanan   untuk   

menghadapi persaingan jasa yang ketat sekarang ini. Harga  merupakan  salah  

satu  faktor  utama  yang  mempengaruhi  keputusan pembelian  yang  dilakukan  

oleh  konsumen,  maka  strategi  penetapan  harga  sangat penting untuk menarik 
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perhatian konsumen.  Harga sering kali digunakan sebagai indikator  nilai  

bilamana  indikator  tersebut  dihubungkan  dengan  manfaat  yang dirasakan  

atas  barang  atau  jasa.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat  

harga  tertentu,  bila  manfaat  yang  dirasakan  konsumen  meningkat,  maka 

nilai nya akan meningkat pula (Tjiptono, 2011). Harga merupakan hal yang 

dapat dikendalikan   dan   menentukan   diterima   atau   tidaknya   suatu   

produk   oleh konsumen.  Murah  atau  mahalnya  harga  suatu  produk/jasa  

sangat  relatif  sifatnya. Oleh  karena  itu,  perlu  dibandingkan  terlebih  dahulu  

dengan  harga  produk/jasa serupa  yang  diproduksi  atau  dijual  ileh  

perusahaan  lain.  Seorang  konsumen sebelum   memutuskan   untuk   membeli   

sebuah   produk/jasa,   dimulai   dengan pengenalan  masalah  untuk  mengetahui  

kebutuhan  apa  yang  mereka  butuhkan tentang  manfaat,  kegunaan  dari  

produk/jasa   yang  akan  dipilih  serta  rincian harganya. Informasi tersebut 

dapat diperoleh dari teman, tetangga ataupun dengan bereksperimen.  

Perusahaan  harus  selalu  memonitor  harga  yang  ditetapkan  oleh para  pesang,  

agar  harga  yang  ditentukan  oleh  peusahaan  tersebut  tidak  terlalu tinggi atau 

rendah. Dengan  demikian  diperlukan  strategi  penetapan  harga  yang  tepat.  

Harga yang  tepat  adalah  harga  yang  sesuai  dengan  kualitas  produk/jasa  dan  

harga tersebut  dapat  memberikan  kepuasan  terhadap  konsumen.  Apabila  

konsumen menerima  harga  yang  telah  ditetapkan,  maka  produk/jasa  tersebut  

akan  laku, sebaliknya  bila  konsumen  menolaknya  maka  diperlukan  

peninjauan  kembali terhadap  harga  jualnya.  Dengan  demikian,  semakin  

tepat  perusahaan  dalam menentukan penetapan harga, keputusan pembelian 

akan semakin tinggi. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Vicky (2015) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

Kebijakan Harga Terhadap Keputusan Pembelian. 

4.6.2 Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 

terdapat nilai signifikansi sebesar  0.044 (0.044 <0,05). Nilai tersebut dapat 

membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh produk 

secara parsial terhadapkeputusan pembelian”. 

Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan 

dimana konsumen benar-benar membeli. Pengambilan keputusan merupakan 

suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang yang ditawarkan. Proses keputusan pembelian 

merupakan suatu perilaku konsumen untuk menentukan suatu proses 

pengembangan keputusan dalam membeli suatu produk. Konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian selalu mempertimbangkan hal yang 

berhubungan dengan kualitas dari produk yang akan dibeli. Kualitas produk 

dapat diartikan kemampuan dari produk untuk menjalankan fungsinya yang 

mencakup daya tahan, kehandalan atau kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam 

pengemasan dan reparasi produk dan ciri-ciri lainnya (Luthfia, 2012). Persepsi 

konsumen terhadap kualitas produk akan membentuk preferensi dan sikap yang 

pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan untuk membeli atau tidak. Pada 

saat konsumen akan mengambil suatu keputusan pembelian, variabel produk 

merupakan pertimbangan paling utama, karena produk adalah tujuan utama bagi 

konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen yang merasa cocok 
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dengan suatu produk dan produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya, maka 

konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut (Nabhan, 

2015). Seorang pembeli pasti akan mengambil keputusan untuk membeli dengan 

berbagai faktor. Dalam hal produk seorang pembeli akan mempertimbangkan 

kualitas produk yang dibelinya, selama ini diartikan pembeli di toko Seyegan 

Sport Sleman Yogyakarta memilih kualitas produk yang baik dengan harga yang 

terjangkau. Dikarenakan dengan produk yang kualitas baik tentu saja barang 

akan tahan lama untuk digunakan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Bayu (2014) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian. 

4.6.3 Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 

terdapat nilai signifikansi sebesar  0.000 (0.000 <0,05). Nilai tersebut dapat 

membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh promosi 

secara parsial terhadapkeputusan pembelian”. 

Promosi merupakan jenis kegiatan pemasaran perusahaan yang ditujukan 

untuk mendorong permintaan. Semakin genjar kegiatan promosi yang dilakukan 

perusahaan maka konsumen akan semakin tertarik dan terpengaruh sehingga 

akhirnya konsumen akan membeli produk yang dihasilkan yang ditawarkan 

perusahaan. Promosi juga merupakan bagian dari bauran pemasaran yang 

berfungsi untuk memberitahukan, mengajak dan mengingatkan tentang produk 

yang dihasilkan perusahaan. Promosi merupakan berbagai kegiatan yang 

dilakukan antar perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya 
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dan untuk meyakinkan konsumen sasaran agar membelinya (Kotler, 2016). 

Promosi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dilaksanakan dalam 

memasarkan produk atau jasa. Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran 

yang ditujukan untuk mendorong permintaan, dan permintaan berhubungan 

dengan keputusan pembelian konsumen. Promosi merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun kualitasnya suatu 

produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa 

produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah 

membelinya. Kegiatan promosi menggerakkan konsumen untuk mengambil 

keputusan membeli dengan memberikan fasilitas melalui informasi yang dapat 

mendorong konsumen melakukan pembelian. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Mei (2015) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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5.1 Kesimpulan  

1. Ada Pengaruh kebijakan hargasecara parsial terhadapkeputusan pembelian . 

2. Ada Pengaruh produksecara parsial terhadapkeputusan pembelian. 

3. Ada Pengaruh promosi secara parsial terhadapkeputusan pembelian. 

5.2 Saran 

1. Bagi Pengelola Hotel  

Agar lebih ditingkatkan faktor-faktor yang memempengaruhi keputusan 

pembelian. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dilakukan penelitian dengan variabel bebas lain, sehingga variabel 

yang mempengaruhi keputusan pembelian dapat teridentifikasi lebih banyak 

lagi. 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 

KUESIONER 

ANALISIS PENGARUH PRODUK, HARGA, PROMOSI, DAN 

TEMPAT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN  
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DI V HOTEL AND RESIDENCE BANDUNG 

 

 

Sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul yang telah 

disebutkan diatas, maka dengan hormat saya: 

Nama : Dewi Intan Mustikawati 

 NIM :4122.5.17.21.0205 

Memohon kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner (daftar 

pertanyaan) yang saya ajukan ini secara jujur dan terbuka. Daftar pertanyaan ini 

saya ajukan semata-mata untuk keperluan penelitian sebagai salah satu syarat 

dalam menyelesaikan jenjang Magister Manajemen (S2), Jurusan Manajemen 

Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti Bandung. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebenaran dan kelengkapan jawaban yang 

Saudara/i berikan akan sangat membantu bagi penulis, dan selanjutnya akan 

menjadi masukan yang bermanfaat bagi hasil penelitian yang penulis lakukan. 

Atas partisipasi Saudara/i dalam mengisi daftar pertanyaan atau 

kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat Saya 

 
 
 
 

Dewi Intan Mustikawati 
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KUESIONER 

 

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN HARGA, PRODUK DAN 

PROMOSITERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN  

DI V HOTEL AND RESIDENCE BANDUNG 

 

 

Petunjuk pengisian kuesioner: 
 

1. Isilah data diri anda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

padaidentitas responden. 

2. Pilih salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan pengalaman yang anda 

dapatkan atau ketahui sebagai konsumen atau calon konsumen V Hotel and 

Residence Bandung pada komponen- komponen variable. Masing-masing 

jawaban memiliki makna sebagaiberikut: 

SS     :Sangat Setuju nilainya 5 

S      :Setuju nilainya4 

KS :Kurang Setuju nilainya 3 

KS     :KurangSetuju nilainya 2 

STS   : Sangat Tidak Setuju nilainya1 

3. Diharapkan untuk tidak menjawab lebih dari satu pilihanjawaban. 
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4. IDENTITASRESPONDEN: 

a. Usia : a. <17 tahun d. 41-50 tahun 

b. 18-30tahun e. > 50 tahun 

c. 31-40tahun 
 

b. JenisKelamin :a.Laki-Laki b. Perempuan 

c. Pendidikanterakhir :a. SD d. Diploma 

b. SMP e.S1 

c. SMA f.S2/S3 

d. Pekerjaan :a.PNS d. TNI/POLRI 

b. Swasta e.Wiraswasta 

c. Mahasiswa f.Wiraswasta 
 

e. Pendapatan :   a. <Rp500.000 

b. Rp 500.000 – Rp 1.000.000 

c. Rp 1.000.000 – Rp3.000.000 

d. Rp 3.000.000 – Rp5.000.000 

e. >Rp 5.000.000 
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Variabel Harga (X1) 

 
Variabel Produk (X2) 

No PERNYATAAN 
Jawaban 

SS S KS S STS 
1 Harga di V Hotel and Residence Bandung 

terjangkau oleh daya beli/kemampuan 
konsumen. 

     

2 Kesesuaian harga dengan kualitas produk 
V Hotel and Residence 

     

3 Harga sesuai dengan manfaat.      

4 Harga bersaing dengan produk sejenis.      

No PERNYATAAN 
Jawaban 

SS S KS S STS 

1 Kinerja (performance),  Kualitas Produk 

 baik di V Hotel and Residence 

     

2 Tampilan (feature) produk terlihat baik dan 
memuaskan di V hotel and Residence 
Bandung 

     

3 Keandalan (reliability)  Tanggapan 
konsumen mengenai kehandalan produk V 
hotel and Residence Bandung 

     

4 Konformasi (conformance), produk 
memenuhi spesifikasiyang di inginkan. 
Kesesuaian dengan spesifikasi produk V 
Hotel and Residence Bandung. 

     

5 Daya tahan (durability) produk V Hotel and 
Residence Bandungbaik.  

     

6 Kemampuan layanan (serviceability) 
kecepatan dan kemudahan memperoleh 
perbaikan yangmumpuni. 

     

7 Estetika (esthetic) sesuai dengan harapan, 
produk terlihat, terasa, terdengar, tercicipi, 
dan terbuai.  
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Variabel Promosi (X3) 

No PERNYATAAN 
Jawaban 

SS S KS S STS 

1 Personal selling, Tingkat kemampuan 
komunikasi langsung (tatap muka) antara 
penjual dan pelanggan/calon 
pelangganbaik. 

     

2 Periklanan yang membujuk dan 
memepengaruhi pelanggan/calon pelanggan baik 
di media sosial, TV, Radio maupun media 
cetak. 

     

3 Promosi penjualan yang menarik, jelas, dan 
sesuai dengan kenyataan 
sehinggasayaberminat menggunakannya. 

     

4 Hubungan masyarakat terbangun dengan  
reputasi, citra dan komunikasi yang baik dan 
bermanfaat 

     

5 Pemasaran Langsungdalam transaksi tawar-
menawar atau jual-beli atas suatu produk 
atau jasa yang ditawarkan menarik. 

     

 
Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

 

Terima Kasih 
 

8 Persepsi mutu (perceveid quality) dari 
produk sesuai dengan harapan. 

     

No PERNYATAAN 
Jawaban 

SS S KS S STS 

1 Prioritas pembelian pada produk V Hotel 
and Residence Bandung. 

     

2 Tingkat efektivitas produk berdasarkan 
kebutuhan dan kemampuan. 

     

3 Merekomendasi ke orang lain 
setelahmelakukan pembelian 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3. 

 
Regression 
 
 
 
[DataSet0]  
 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 PROMOSI, 

HARGA, 

PRUDUKb 

. 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 .835a .697 .688 1.129 

a. Predictors: (Constant), PROMOSI, HARGA, PRUDUK 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 281.702 3 93.901 73.643 .000b 

Residual 122.408 96 1.275   

Total 404.110 99    

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

b. Predictors: (Constant), PROMOSI, HARGA, PRUDUK 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.623 .707  6.535 .000 

HARGA -.133 .051 -.181 -2.608 .011 

PRUDUK .006 .038 .014 .153 .879 

PROMOSI .416 .043 .917 9.687 .000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

 

 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=X1 X2 X3 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 

Correlations 
 

Correlations 

 HARGA PRUDUK PROMOSI 

HARGA Pearson Correlation 1 .500** .581** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 100 100 100 

PRUDUK Pearson Correlation .500** 1 .773** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 100 100 100 

PROMOSI Pearson Correlation .581** .773** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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SAVE OUTFILE='D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 '+ 
    'RESPONDEN\X1-X2-X3-Y.sav' 
  /COMPRESSED. 
GET 
  FILE='D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI INTAN 
100 RESPONDEN\XI - HARGA.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
GET 
  FILE='D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI INTAN 
100 RESPONDEN\X2 - PRODUK.sav'. 
DATASET NAME DataSet2 WINDOW=FRONT. 
GET 
  FILE='D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI INTAN 
100 RESPONDEN\X3 - PROMOSI.sav'. 
DATASET NAME DataSet3 WINDOW=FRONT. 
GET 
  FILE='D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI INTAN 
100 RESPONDEN\Y - KEPUTUSAN PEMBELIAN sdm.sav'. 
DATASET NAME DataSet4 WINDOW=FRONT. 
DATASET ACTIVATE DataSet4. 
 
SAVE OUTFILE='D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 RESPONDEN\Y - '+ 
    'KEPUTUSAN PEMBELIAN sdm.sav' 
  /COMPRESSED. 
DATASET ACTIVATE DataSet3. 
DATASET ACTIVATE DataSet3. 
 
SAVE OUTFILE='D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 RESPONDEN\X3 - '+ 
    'PROMOSI.sav' 
  /COMPRESSED. 
DATASET ACTIVATE DataSet2. 
DATASET ACTIVATE DataSet2. 
 
SAVE OUTFILE='D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 RESPONDEN\X2 - '+ 
    'PRODUK.sav' 
  /COMPRESSED. 
DATASET ACTIVATE DataSet1. 
DATASET ACTIVATE DataSet1. 
 
SAVE OUTFILE='D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 RESPONDEN\XI - '+ 
    'HARGA.sav' 
  /COMPRESSED. 
FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TOTAL_X1 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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Frequencies 
 
 
[DataSet1] D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 RESPONDEN\XI - HARGA.sav 
 

 
 

Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TOTAL_X1 

N Valid 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 

 
 
Frequency Table 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TIDAK SETUJU 1 1.0 1.0 1.0 

TIDAK SETUJU 24 24.0 24.0 25.0 

CUKUP SETUJU 43 43.0 43.0 68.0 

SETUJU 27 27.0 27.0 95.0 

SANGAT SETUJU 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SETUJU 26 26.0 26.0 26.0 

CUKUP SETUJU 50 50.0 50.0 76.0 

SETUJU 23 23.0 23.0 99.0 

SANGAT SETUJU 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SETUJU 19 19.0 19.0 19.0 

CUKUP SETUJU 48 48.0 48.0 67.0 

SETUJU 29 29.0 29.0 96.0 

SANGAT SETUJU 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TIDAK SETUJU 3 3.0 3.0 3.0 

TIDAK SETUJU 22 22.0 22.0 25.0 

CUKUP SETUJU 37 37.0 37.0 62.0 

SETUJU 34 34.0 34.0 96.0 

SANGAT SETUJU 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
TOTAL_X1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7 2 2.0 2.0 2.0 

8 6 6.0 6.0 8.0 

9 12 12.0 12.0 20.0 

10 6 6.0 6.0 26.0 

11 7 7.0 7.0 33.0 

12 22 22.0 22.0 55.0 

13 14 14.0 14.0 69.0 

14 2 2.0 2.0 71.0 

15 10 10.0 10.0 81.0 

16 12 12.0 12.0 93.0 

17 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 
DATASET ACTIVATE DataSet2. 
FREQUENCIES VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 
TOTAL_X2 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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Frequencies 
 
 
[DataSet2] D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 RESPONDEN\X2 - PRODUK.sav 
 
 

Statistics 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 TOTAL_X2 

N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Frequency Table 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TIDAK SETUJU 3 3.0 3.0 3.0 

TIDAK SETUJU 27 27.0 27.0 30.0 

CUKUP SETUJU 49 49.0 49.0 79.0 

SETUJU 15 15.0 15.0 94.0 

SANGAT SETUJU 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SETUJU 10 10.0 10.0 10.0 

CUKUP SETUJU 56 56.0 56.0 66.0 

SETUJU 33 33.0 33.0 99.0 

SANGAT SETUJU 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TIDAK SETUJU 2 2.0 2.0 2.0 

TIDAK SETUJU 12 12.0 12.0 14.0 

CUKUP SETUJU 64 64.0 64.0 78.0 

SETUJU 18 18.0 18.0 96.0 

SANGAT SETUJU 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TIDAK SETUJU 7 7.0 7.0 7.0 

TIDAK SETUJU 18 18.0 18.0 25.0 

CUKUP SETUJU 54 54.0 54.0 79.0 

SETUJU 18 18.0 18.0 97.0 

SANGAT SETUJU 3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TIDAK SETUJU 13 13.0 13.0 13.0 

TIDAK SETUJU 21 21.0 21.0 34.0 

CUKUP SETUJU 42 42.0 42.0 76.0 

SETUJU 23 23.0 23.0 99.0 

SANGAT SETUJU 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

 

X2.6 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SETUJU 17 17.0 17.0 17.0 

CUKUP SETUJU 52 52.0 52.0 69.0 

SETUJU 26 26.0 26.0 95.0 

SANGAT SETUJU 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

X2.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SETUJU 9 9.0 9.0 9.0 

CUKUP SETUJU 45 45.0 45.0 54.0 

SETUJU 33 33.0 33.0 87.0 

SANGAT SETUJU 13 13.0 13.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X2.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TIDAK SETUJU 7 7.0 7.0 7.0 

TIDAK SETUJU 18 18.0 18.0 25.0 

CUKUP SETUJU 35 35.0 35.0 60.0 

SETUJU 30 30.0 30.0 90.0 

SANGAT SETUJU 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

\ 

 

 

 

 

 

 
 

TOTAL_X2 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17 2 2.0 2.0 2.0 

18 3 3.0 3.0 5.0 

19 9 9.0 9.0 14.0 

20 9 9.0 9.0 23.0 

21 7 7.0 7.0 30.0 

22 7 7.0 7.0 37.0 

23 7 7.0 7.0 44.0 

24 4 4.0 4.0 48.0 

25 5 5.0 5.0 53.0 

26 9 9.0 9.0 62.0 

27 6 6.0 6.0 68.0 

28 9 9.0 9.0 77.0 

29 8 8.0 8.0 85.0 

30 4 4.0 4.0 89.0 

31 5 5.0 5.0 94.0 

32 2 2.0 2.0 96.0 

34 1 1.0 1.0 97.0 

36 1 1.0 1.0 98.0 

37 1 1.0 1.0 99.0 

38 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 
DATASET ACTIVATE DataSet3. 
FREQUENCIES VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL_X3 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

 
Frequencies 
 
[DataSet3] D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 RESPONDEN\X3 - PROMOSI.sav 
 
 

Statistics 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL_X3 

N Valid 100 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 0 
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Frequency Table 
 

X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SETUJU 18 18.0 18.0 18.0 

CUKUP SETUJU 51 51.0 51.0 69.0 

SETUJU 21 21.0 21.0 90.0 

SANGAT SETUJU 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TIDAK SETUJU 11 11.0 11.0 11.0 

TIDAK SETUJU 21 21.0 21.0 32.0 

CUKUP SETUJU 37 37.0 37.0 69.0 

SETUJU 26 26.0 26.0 95.0 

SANGAT SETUJU 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X3.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TIDAK SETUJU 1 1.0 1.0 1.0 

TIDAK SETUJU 20 20.0 20.0 21.0 

CUKUP SETUJU 40 40.0 40.0 61.0 

SETUJU 36 36.0 36.0 97.0 

SANGAT SETUJU 3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X3.5 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TIDAK SETUJU 31 31.0 31.0 31.0 

TIDAK SETUJU 20 20.0 20.0 51.0 

CUKUP SETUJU 26 26.0 26.0 77.0 

SETUJU 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

TOTAL_X3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7 4 4.0 4.0 4.0 

8 8 8.0 8.0 12.0 

9 5 5.0 5.0 17.0 

10 8 8.0 8.0 25.0 

11 3 3.0 3.0 28.0 

12 10 10.0 10.0 38.0 

13 3 3.0 3.0 41.0 

14 6 6.0 6.0 47.0 

15 5 5.0 5.0 52.0 

16 10 10.0 10.0 62.0 

17 8 8.0 8.0 70.0 

18 7 7.0 7.0 77.0 

19 12 12.0 12.0 89.0 

20 5 5.0 5.0 94.0 

21 1 1.0 1.0 95.0 

22 1 1.0 1.0 96.0 

23 2 2.0 2.0 98.0 

24 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 
DATASET ACTIVATE DataSet4. 
FREQUENCIES VARIABLES=Y1 Y2 Y3 TOTAL_Y 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

 
Frequencies 
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[DataSet4] D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 RESPONDEN\Y - KEPUTUSAN PEMBELIAN sdm.sav 
 

Statistics 

 Y1 Y2 Y3 TOTAL_Y 

N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 

 
 
Frequency Table 

Y1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK TERCAPAI 31 31.0 31.0 31.0 

CUKUP TERCAPAI 48 48.0 48.0 79.0 

TERCAPAI 18 18.0 18.0 97.0 

SANGAT TERCAPAI 3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

Y2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK EFISIEN 28 28.0 28.0 28.0 

CUKUP EFISIEN 49 49.0 49.0 77.0 

EFISIEN 22 22.0 22.0 99.0 

SANGAT EFISIEN 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Y3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK TELITI 9 9.0 9.0 9.0 

CUKUP TELITI 59 59.0 59.0 68.0 

TELITI 27 27.0 27.0 95.0 

SANGAT TELITI 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
TOTAL_Y 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6 9 9.0 9.0 9.0 

7 13 13.0 13.0 22.0 

8 15 15.0 15.0 37.0 

9 29 29.0 29.0 66.0 

10 9 9.0 9.0 75.0 

11 6 6.0 6.0 81.0 

12 14 14.0 14.0 95.0 

13 4 4.0 4.0 99.0 

15 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 
DATASET ACTIVATE DataSet1. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

 
 
Reliability 
 
[DataSet1] D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 RESPONDEN\XI - HARGA.sav 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.852 .859 4 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1.1 3.11 .863 100 

X1.2 2.99 .732 100 

X1.3 3.18 .783 100 

X1.4 3.14 .910 100 

 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 

X1.1 1.000 .801 .702 .494 

X1.2 .801 1.000 .655 .518 

X1.3 .702 .655 1.000 .446 

X1.4 .494 .518 .446 1.000 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 9.31 4.054 .788 .700 .768 

X1.2 9.43 4.551 .786 .674 .779 

X1.3 9.24 4.588 .696 .523 .810 

X1.4 9.28 4.608 .538 .295 .883 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

12.42 7.539 2.746 4 

 
DATASET ACTIVATE DataSet2. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 
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  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

 
Reliability 
 
[DataSet2] D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 RESPONDEN\X2 - PRODUK.sav 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.835 .826 8 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X2.1 2.94 .886 100 

X2.2 3.25 .642 100 

X2.3 3.10 .732 100 

X2.4 2.92 .872 100 

X2.5 2.78 .980 100 

X2.6 3.19 .775 100 

X2.7 3.50 .835 100 

X2.8 3.18 1.067 100 
 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 
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X2.1 1.000 .044 .290 .556 .531 .532 .560 .503 

X2.2 .044 1.000 .204 -.072 -.024 .208 .123 .081 

X2.3 .290 .204 1.000 .108 .369 .430 .364 .339 

X2.4 .556 -.072 .108 1.000 .345 .501 .430 .482 

X2.5 .531 -.024 .369 .345 1.000 .521 .568 .511 

X2.6 .532 .208 .430 .501 .521 1.000 .695 .606 

X2.7 .560 .123 .364 .430 .568 .695 1.000 .624 

X2.8 .503 .081 .339 .482 .511 .606 .624 1.000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 21.92 16.357 .659 .489 .803 

X2.2 21.61 20.867 .099 .122 .860 

X2.3 21.76 18.629 .427 .260 .831 

X2.4 21.94 17.390 .509 .431 .823 

X2.5 22.08 16.095 .611 .446 .809 

X2.6 21.67 16.466 .763 .612 .792 

X2.7 21.36 16.192 .740 .593 .793 

X2.8 21.68 15.048 .685 .498 .798 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

24.86 21.859 4.675 8 

 
 
DATASET ACTIVATE DataSet3. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

 
 
 
 
Reliability 
 
[DataSet3] D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 RESPONDEN\X3 - PROMOSI.sav 
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Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.935 .939 5 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X3.1 3.23 .863 100 

X3.2 2.93 1.057 100 

X3.3 2.78 1.050 100 

X3.4 3.20 .829 100 

X3.5 2.41 1.156 100 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

X3.1 1.000 .705 .748 .670 .705 

X3.2 .705 1.000 .751 .754 .793 

X3.3 .748 .751 1.000 .817 .791 

X3.4 .670 .754 .817 1.000 .810 

X3.5 .705 .793 .791 .810 1.000 

 
 

 
Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 11.32 14.058 .773 .614 .931 

X3.2 11.62 12.480 .832 .697 .920 

X3.3 11.77 12.341 .862 .761 .914 

X3.4 11.35 13.866 .851 .748 .920 

X3.5 12.14 11.657 .863 .756 .916 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

14.55 19.806 4.450 5 

 
 
DATASET ACTIVATE DataSet4. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

 
 
Reliability 
 
 
[DataSet4] D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 RESPONDEN\Y - KEPUTUSAN PEMBELIAN sdm.sav 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.897 .898 3 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y1 2.93 .782 100 

Y2 2.96 .737 100 

Y3 3.28 .697 100 

 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Y1 Y2 Y3 

Y1 1.000 .748 .740 

Y2 .748 1.000 .749 

Y3 .740 .749 1.000 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 6.24 1.800 .796 .634 .855 

Y2 6.21 1.905 .802 .644 .848 

Y3 5.89 2.018 .796 .634 .855 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

9.17 4.082 2.020 3 

 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TOTAL_X1 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
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Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 

TOTAL_X

2 

X2.1 Pearson 

Correlation 
1 .044 .290** .556** .531** .532** .560** .503** .759** 

Sig. (2-tailed)  .661 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X2.2 Pearson 

Correlation 
.044 1 .204* -.072 -.024 .208* .123 .081 .234* 

Sig. (2-tailed) .661  .041 .475 .812 .038 .224 .422 .019 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X2.3 Pearson 

Correlation 
.290** .204* 1 .108 .369** .430** .364** .339** .550** 

Sig. (2-tailed) .003 .041  .287 .000 .000 .000 .001 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X2.4 Pearson 

Correlation 
.556** -.072 .108 1 .345** .501** .430** .482** .641** 

Sig. (2-tailed) .000 .475 .287  .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X2.5 Pearson 

Correlation 
.531** -.024 .369** .345** 1 .521** .568** .511** .734** 

Sig. (2-tailed) .000 .812 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X2.6 Pearson 

Correlation 
.532** .208* .430** .501** .521** 1 .695** .606** .828** 

Sig. (2-tailed) .000 .038 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X2.7 Pearson 

Correlation 
.560** .123 .364** .430** .568** .695** 1 .624** .815** 

Sig. (2-tailed) .000 .224 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X2.8 Pearson 

Correlation 
.503** .081 .339** .482** .511** .606** .624** 1 .797** 

Sig. (2-tailed) .000 .422 .001 .000 .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL_

X2 

Pearson 

Correlation 
.759** .234* .550** .641** .734** .828** .815** .797** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .019 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

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

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TOTAL_X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .801** .702** .494** .892** 

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

N 100 100 100 100 100 

X1.2 Pearson Correlation .801** 1 .655** .518** .877** 

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

N 100 100 100 100 100 

X1.3 Pearson Correlation .702** .655** 1 .446** .829** 

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

N 100 100 100 100 100 

X1.4 Pearson Correlation .494** .518** .446** 1 .752** 

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

N 100 100 100 100 100 

TOTAL_X1 Pearson Correlation .892** .877** .829** .752** 1 

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

N 100 100 100 100 100 

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

 
 
DATASET ACTIVATE DataSet2. 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 TOTAL_X2 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 

 
 
Correlations 
 
[DataSet2] D:\01. MH - PASCASARJANA\MATERI PERKULIAHAN\BU DEWI 
INTAN 100 RESPONDEN\X2 - PRODUK.sav 
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