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ABSTRACT 

YayuWahyuni, 2019. Thesis Title: "The Effect of Online Ketupat Air 

Tanjung Marketing Strategy on Customer Purchase Decisions", Thesis of the 

Faculty of Economics Bachelor Program in Winaya Mukti University 

Management Study Program. Under the guidance of Mrs. Maria Lusiana 

Yulianti, SE., MM  

This study aims to determine whether there is an influence of online 

marketing strategies on customer purchasing decisions. The total population is 25 

people based on Ketupat Air Tanjung customers in 2019. Data was obtained using 

a questionnaire distributed to respondents Ketupat Air Tanjung customers. 

The data analysis technique used in this study is the validity test, reliability 

test, simple linear regression, determinsai coefficient test, and also the t test or 

partial test. Analysis of the data in this study using the help of IBM SPSS Statistics 

25. 

Based on the results of data analysis using statistical methods, the results of 

validity and reliability tests indicate that all statements in each variable are valid 

and reliable. The results of a simple linear regression test, obtained the coefficient 

of determination (KD) of 88.73%, with a correlation coefficient of 0.942. Based on 

these results it can be concluded that online marketing strategies influence the 

customer's purchasing decisions. In connection with this matter, this research can 

be used as a reference for the future. 

 

 

 

 

Keywords: Online Marketing Strategy and Purchasing Decisions 

 

 



 

 

ABSTRAK 

Yayu Wahyuni, 2019. Judul Skripsi : “Pengaruh Strategi Pemasaran 

Online Ketupat Air Tanjung Terhadap Keputusan Pembelian Customer”, 

Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen 

Universitas Winaya Mukti. Dibawah bimbingan Ibu Maria Lusiana Yulianti, 

SE., MM. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh strategi 

pemasaran online terhadap keputusan pembelian customer. Jumlah populasi adalah 

25 orang berdasarkan customer Ketupat Air Tanjung tahun 2019. Data  di  peroleh  

dengan  menggunakan  kuesioner yang disebar kepada responden customer Ketupat 

Air Tanjung.  

Teknik analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah uji 

validitas, uji realibilitas, regresi linier sederhana, uji koefisien determinsai, dan juga 

uji t atau uji partial. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan IBM 

SPSS Statistics 25. 

 Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik yaitu 

hasil dari uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan 

dalam setiap variabel valid dan reliabel. Hasil dari uji regresi linier sederhana, 

diperoleh nilai koefisien determinasi (KD) sebesar 88,73%, dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,942. Berdasarkan hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa 

strategi pemasaran online berpengaruh terhadap keputusan pembelian customer. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

kedepannya. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Penelitian  

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, saat ini 

penggunaan internet sudah tidak asing lagi untuk memasarkan suatu produk. Suatu 

usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran produk atau jasa dengan 

menggunakan media internet dapat disebut juga e-marketing. E-marketing adalah 

sisi pemasaran dari e-commerce, yang terdiri dari kerja dari perusahaan untuk 

mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang dan jasa 

melalui internet1.  

E-commerce adalah sistem penjualan yang berkembang setelah ditemukan 

Internet. Sistem pemasaran atau penjualan seperti ini bisa menjangkau seluruh 

dunia pada saat yang bersamaan tanpa harus mendirikan kantor cabang di semua 

negara. Selain itu juga bisa dilakukan 24 jam tanpa berhenti. Dengan hanya melalui 

unit komputer yang terhubung ke internet, perusahaan dapat memasarkan produk-

produknya. (Arifin, 2003: 101). 

Setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang produk ataupun jasa, 

mempunyai tujuan untuk tetap hidup dan berkembang, tujuan tersebut dapat dicapai 

melalui upaya untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat keuntungan 

atau laba operasional perusahaan. Hal ini dapat dilakukan, jika perusahaan dapat 

                                                             
1 https://eprints.uny.ac.id/16797/1/SKRIPSI.pdf diakses tanggal 30 Januari 2019 
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mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk atau jasa yang mereka 

produksi. Dengan melakukan penerapan strategi pemasaran yang akurat melalui 

pemanfaatan peluang dalam meningkatkan penjualan, Sehingga posisi atau 

kedudukan perusahaan di pasar dapat ditingkatkan atau dipertahankan.  

Pemasaran dengan strategi promosi melalui internet khususnya dengan 

social media (jejaring sosial) dapat meningkatkan penjualan secara luas dan tidak 

memerlukan biaya pemasaran yang mahal. Konsumen juga akan lebih mudah untuk 

mencari informasi mengenai produk yang ingin mereka beli karena tidak perlu tatap 

muka secara langsung.  

Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan pemasaran modern dewasa ini 

mempunyai peranan yang sangat besar sebagai penunjang langsung terhadap 

peningkatan laba perusahaan. Strategi pemasaran adalah suatu wujud rencana yang 

terurai dibidang pemasaran2.  

Untuk memperoleh hasil yang optimal, strategi pemasaran ini mempunyai 

ruang lingkup yang luas di bidang pemasaran diantaranya adalah strategi dalam 

menghadapi persaingan, strategi harga, strategi produk, strategi pelayanan dan 

sebagainya. Perusahaan perlu mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan 

dalam persaingan hal ini akan sangat membantu dalam mengenali diri, serta 

memanfaatkan setiap peluang yang ada dan menghindari atau meminimalkan. 

Dimana strategi pemasaran merupakan upaya mencari posisi  pemasaran yang 

menguntungkan dalam suatu industri atau arena fundamental persaingan 

berlangsung. Pemasaran di suatu perusahaan, selain bertindak dinamis juga harus 

                                                             
2 https;//core.ac.uk > download > pdf diakses tanggal 30 Januari 2019 
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selalu menerapkan prinsip-prinsip yang unggul dan perusahaan harus  

meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak berlaku serta terus 

menerus melakukan inovasi. Karena sekarang bukanlah jaman dimana produsen 

memaksakan kehendak terhadap konsumen, melainkan sebaliknya konsumen 

memaksakan kehendaknya terhadap produsen. 

Melihat banyaknya pengakses social media khususnya di Kota Tasikmalaya 

melalui smartphone, bisa menjadi peluang bisnis yang baik, salah satunya di bidang 

makanan atau kuliner. Di Kota Tasikmalaya ada organisasi khusus yang 

mempromosikan berbagai macam makanan atau kuliner khas Tasikmalaya yang 

tergabung dalam group Facebook Komunitas Wisata Kuliner Tasikmalaya 

(KWKT), akan tetapi ada aturan yang harus dipatuhi anggota Group Facebook 

Wisata Kuliner Tasik yaitu setiap anggota hanya diperbolehkan posting produk 

dagangannya sehari satu kali. 

Ketupat adalah salah satu makanan khas yang selalu disajikan di Hari Raya 

Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha, ketupat pada umumnya berbahan dasar 

beras yang di bungkus dengan anyaman daun kelapa (janur) lalu di rebus 

menggunakan air. Tetapi ada yang berbeda dengan Ketupat Air Tanjung ini, 

meskipun berbahan dasar beras dan dibungkus dengan anyaman daun kelapa (janur) 

tapi yang membedaannya itu air yang digunakan untuk merebusnya yaitu 

menggunakan air asin yang ada di daerah Tanjung. 

Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penjual ketupat air tanjung di 

dunia maya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Mereka tidak lain 

adalah para reseller. Mereka membuat akun Facebook dalam jumlah yang cukup 
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banyak. Jumlah akun penjual Ketupat Air Tanjung yang terlampau banyak ini 

membuat konsumen sulit menentukan pilihan mereka untuk membeli Ketupat Air 

Tanjung dengan membandingkan harga dan pelayanan yang diberikan oleh penjual. 

Dari latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Strategi Pemasaran Online Ketupat Air Tanjung Terhadap Keputusan 

Pembelian Customer”. 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1   Identifikasi Masalah 

 Bertitik dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dibuat suatu identifikasi masalah sebagai berikut : 

1.  Belum efektifnya strategi pemasaran online yang dilakukan oleh pengusaha 

2. Kurangnya minat beli sehingga mempengaruhi target pengusaha 

3. Banyaknya pesaing dan reseller sehingga konsumen membanding-

bandingkan kualitas dan harga produk. 

1.2.2   Rumusan Masalah 

Dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkn diatas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah-masalah yang ada sebagai berkut : 

1. Seberapa besar strategi pemasaran online Ketupat Air Tanjung ? 

2. Seberapa besar respon customer terhadap promosi Ketupat Air Tanjung ? 

3. Seberapa besar pengaruh starategi pemasaran online Ketupat Air Tanjung 

terhadap keputusan pembelian customer ? 
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1.3.   Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1    Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran Ketupat Air Tanjung 

2. Untuk mengetahui respon customer terhadap promosi Ketupat Air 

Tanjung 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh strategi pemasaran online 

Ketupat Air Tanjung terhadap keputusan pembelian customer. 

1.3.2    Manfaat Penelitian 

a) Bagi Pengusaha 

Dapat berguna dalam menilai keberhasilan pengusaha serta dapat 

menjadi masukan dalam menyusun strategi pemasaran online Ketupat 

Air Tanjung untuk pengusaha dimasa mendatang. 

b) Bagi Peneliti 

Sebagai bahan dalam proses belajar, sehingga penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan dalam teori maupun praktek dan menambah 

pengalaman penulis, serta untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi 

syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi. 

c) Bagi Akademik dan Masyarakat 

Sebagai tolak ukur perkembangan universitas dan evaluasi terhadap 

bekal pengetahuan yang telah diberikan kepada mahasiswa apakah 

memadai untuk dapat digunakan terjun ke dunia kerja. 
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1.4.  Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap aspek teoritis (keilmuan) dan 

aspek praktis (guna laksana) dapat tercapai sehingga hasil penelitian ini mempunyai 

kegunaan sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

- Bagi penulis, penelitian ini dapat berguna dalam memberikan suatu gambaran 

dan pengetahuan mengenai pengaruh strategi pemasaran. 

- Bagi Universitas Winaya Mukti, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pembangunan ilmu manajemen pemasaran terutama dalam 

terori strategi pemasaran dan keputusan pembelian. 

- Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

meninjau kembali strategi yang akan diterapkan. 

2. Secara Praktis 

- Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan strategi pemasaran 

dengan baik. 

- Bagi Universitas Winaya Mukti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

referensi dalam penerapan strategi pemasaran. 

- Bagi Perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

perusahaan khususnya bagian marketing dalam menerapkan strategi 

pemasarannya.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1.   Pengertian Pemasaran 

Dewasa ini pemasaran telah berkembang pesat dan telah  menjadi ujung 

tombak bagi setiap perusahaan dalam rangka mencapai tujuan. Hal ini disebabkan 

karena ruang lingkup pemasaran sangat luas yang berhubungan sacara langsung 

dalam kegiatan mulai dari persiapan, penyediaan, bahan baku, proses produksi, 

sampai pada saat akhir, yakni produk yang siap di konsumsi oleh konsumen. 

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pemasaran melibatkan dua pihak 

yaitu produsen dan konsumen sebagai titik pusatnya, dan juga pemasaran 

merupakan faktor penting karena menyangkut kegiatan menentukan dan 

memproduksi produk maupun jasa, menetapkan harga penjualan dan pada akhirnya 

konsumen siap untuk mengkonsumsinya.  

Konsep pemasaran merupakan hal yang sederhana dan secara intuisi 

merupakan filosofi yang menarik. Konsep ini menyatakan bahwa alasan 

keberadaan sosial ekonomi bagi suatu organisasi adalah memuaskan kebutuhan 

konsumen dan keinginan tersebut sesuai dengan sasaran perusahaan. Hal tersebut 

didasarkan pada pengertian bahwa suatu penjualan tidak tergantung pada agresifnya 

tenaga penjual, tetapi lebih kepada keputusan konsumen untuk membeli suatu 

produk.  
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Definisi pemasaran menurut American Marketing Association (AMA): 

“Pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan eksekusi, mulai dari tahap 

konsepsi, penetapan harga, promosi, hingga distribusi barang-barang, ide-ide dan 

jasa, untuk melakukan pertukaran yang memuaskan individu dan lembaga-

lembaganya.”3 

Adapun definisi pemasaran menurut Philip Kotler (2005: 10) yaitu :  

“Pemasaran adalah proses sosial yang dengan mana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai 

dengan pihak lain.”  

Pemasaran terbagi atas 10 jenis entitas, yaitu :  

1. Barang, yaitu barang-barang yang berbentuk fisik dan merupakan bagian 

terbesar dari produksi dan usaha pemasaran kebanyakan negara.  

2. Jasa, yaitu ketika suatu negara perekonomiannya semakin maju, maka 

proporsikegiatan yang ada terfokus pada produksi jasa. Banyak produksi untuk 

pasar yang mengalami bauran antara barang dan jasa. 

3. Pengayaan pengalaman, yaitu dengan memadukan antara beberapa produk 

barang dan jasa, perusahaan dapat menciptakan, mempergelarkan dan 

memasarkan pengayaan pengalaman.  

4. Peristiwa, yaitu ketika pemasar dapat tanggap akan kebutuhan konsumen untuk 

mempromosikan suatu peristiwa yang berkaitan dengan berupa ulang tahun, 

pameran dagang atau pementasan.  

5. Orang, yaitu perusahaan/individu yang bergerak di bidang konsultan manajemen 

dan menjadi Humas (PR) dari konsumen itu.  

6. Tempat, yaitu ketika sebuah perusahaan / negara tanggap akan potensi yang ada, 

dan berusaha mengembangkan sehingga potensi yang ada menjadi sumber 

                                                             
3 Kasali, Rhenald,1998. Membidik Pasar Indonesia, STP.Jakarta 
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pemasukan bagi perusahaan atau negara tersebut. Para pemasar yang bergerak 

di bidang ini mencakup spesialis di bidang pengembangan ekonomi, agen real 

estate dan pariwisata.  

7. Properti, yaitu hak kepemilikan tak berwujud baik itu berupa benda nyata atau 

financial. Properti diperjual belikan, dan menyebabkan timbulnya pemasaran. 

8. Organisasi, yaitu bagaimana organisasi dapat secara aktif berusaha untuk 

membangun citra kuat pada masyarakat, guna lebih memenangkan persaingan 

yang ada. Hal ini membutuhkan pemasar yang tanggap terhadap apa dan 

bagaimana membentuk citra publik atas barang dan jasa yang dipasarkan. 

9. Informasi, yaitu sesuatu yang dapat di produksi dan dipasarkan sebagai suatu 

produk. Pada hakikatnya, informasi merupakan sesuatu yang di produksi dan di 

distribusikan serta dapat di nikmati.  

10. Gagasan, yaitu setiap penawaran pasar mencakup inti dari suatu gagasan dasar 

dari pemasar, yang berusaha mencari apa yang menjadi kebutuhan yang bisa 

dipenuhi.”4 

Penentuan sasaran perusahaan dalam memasarkan produknya sangat 

penting untuk diketahui, sehingga dapat disusun target yang akan dicapai melalui 

berbagai strategi pemasaran yang diterapkan nantinya. Jika tujuan perusahaan 

sudah diketahui, maka dapatlah disusun strategi pemasaran yang akan dijalankan 

untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi inipun dapat bersifat jangka pendek, 

menengah maupun untuk jangka panjang sesuai dengan rencana yang telah disusun.  

                                                             
4 Kotler,Philip dan Kevin Lane Keller, 2008. Manajemen Pemasaran, Jilid 1 
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Dari definsi di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah sebuah 

proses sosial yang bertumpu pada pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok 

dengan menciptakan pertukaran sehingga memberikan kepuasan yang maksimal. 

   2.1.1.1.   Tujuan Pemasaran  

Sebuah perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan utama, yaitu 

mencapai tingkat keuntungan tertentu, pertumbuhan perusahaan atau 

peningkatan pangsa pasar. Di dalam pandangan konsep pemasaran, tujuan 

perusahaan ini dicapai melalui keputusan konsumen. Keputusan konsumen 

diperoleh setelah kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi melalui 

kegiatan pemasaran yang terpadu.  

Tujuan pemasaran adalah mengubah orientasi falsafah manajemen 

pemasaran lain yang ternyata telah terbukti tidak berhasil mengatasi 

berbagai persoalan, karena adanya perubahan dalam ciri-ciri pasar dewasa 

ini yang cenderung berkembang. Perubahan tersebut terjadi antara lain 

karena pertambahan jumlah penduduk, pertambahan daya beli, peningkatan 

dan meluasnya hubungan atau komunikasi, perkembangan teknologi, dan 

perubahan faktor lingkungan pasar lainnya.  

Pemasaran mempunyai tujuan membangun hubungan jangka 

panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan utama pelanggan, pemasok, distributor dalam rangka 

mendapatkan serta mempertahankan referensi dan kelangsungan bisnis 

jangka panjang mereka. 5 

                                                             
5 Philip Kotler, 2002, Manajemen Pemasaran, Edisi Millenium, Jilid 2 
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Tujuan pemasaran :  

a. Untuk mencari keseimbangan pasar, antara buyer's market dan seller's 

market, mendistribusikan barang dan jasa dari daerah surplus ke daerah 

minus, dan produsen ke konsumen, dari pemilik barang dan jasa ke calon 

konsumen.  

b. Tujuan pemasaran yang utama ialah memberi kepuasan kepada konsumen. 

Tujuan pemasaran bukan komersial atau mencari laba. Tapi tujuan 

pertama ialah memberi kepuasan kepada konsumen, dengan adanya tujuan 

memberi kepuasan ini, maka kegiatan marketing meliputi berbagai 

lembaga produsen. Istilah marketing meliputi marketing yayasan, 

marketing lembaga pendidikan, marketing pribadi, marketing masjid, 

marketing nonprofit organization. Tujuan pemasaran lembaga-lembaga 

non profit ini ialah membuat satisfaction kepada konsumen, nasabah, 

jamaah, murid, rakyat, yang akan menikmati produk yang dihasilkannya. 

Oleh sebab itu lembaga-lembaga tersebut harus mengenal betul siapa 

konsumen, jamaah, murid yang akan dilayaninya. Jika konsumen merasa 

puas, maka masalah keuntungan akan datang dengan sendirinya. Produsen 

akan memetik keuntungan secara terus menerus, sebagai hasil dari 

memberi kepuasan kepada konsumennya.6 

2.1.2.   Pengertian Strategi Pemasaran Online 

Strategi Pemasaran Online adalah sebuah proses penyusunan komunikasi 

yang sebelumnya sudah di susun dengan beberapa kaedah dan bertujuan untuk 

                                                             
6 Buchari Alma, 2004, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa 
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memberikan sebuah informasi kepada seseorang mengenai produk barang atau jasa 

yang sedang anda jajakan di internet, dalam kaitan untuk memenuhi dari kebutuhan 

dan keinginan pengguna melalui online atau bisa disebut media internet.7 Dalam 

menjalankan strategi pemasaran online yang tepat sesuatu harus disusun dengan 

beberapa rencana, dalam hal ini anda tidak bisa bekerja sendiri, sebab metode dalam 

ilmu internet marketing online, yang berhubungan dengan dunia online memang 

lebih sulit untuk memastikan apakah memang mereka tahu tentang produk atau jasa 

yang kita tawarkan atau mungkin masih awam. bisa dikatakan bahwa dunia online 

hanya dikenal bagi mereka kalangan menengah ke atas, untuk kalangan bawah 

mungkin akan sukar untuk memastikan mereka untuk memiliki produk yang anda 

jual. di sinilah letak dari strategi pemasaran online harus di rencanakan. 

Setiap perusahaan mengarahkan kegiatan usahanya untuk dapat 

menghasilkan produk yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen 

sehingga dalam jangka waktu dan jumlah produk tertentu dapat diperoleh 

keuntungan seperti yang diharapkan. Melalui produk yang dihasilkannya, 

perusahaan menciptakan, membina dan mempertahankan kepercayaan langganan 

akan produk tersebut. Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh 

ketepatan produsen dalam memberikan kepuasan kepada sasaran konsumen yang  

ditentukannya, dimana usaha-usaha pemasaran diarahkan kepada konsumen yang 

ditujukan sebagai sasaran pasarnya. 

Dalam hal tersebut pemasaran menunjang perusahaan didasarkan pada 

konsep pemasaran untuk dapat menentukan strategi pemasaran yang mengarahkan 

kepada sasaran pasar yang sebenarnya. Pentingnya strategi pemasaran bagi suatu 

                                                             
7 https://bukainfo.com 

https://bukainfo.com/internet-marketing-strategi-yang-efektif/


13 

 

 

 

perusahaan timbul dari luar, ketidakmampuan perusahaan dalam mengontrol semua 

faktor yang dibatasi di luar lingkungan perusahaan. Demikian pula perubahan-

perubahan yang terjadi pada faktor-faktor tersebut tidak dapat diketahui 

sebelumnya secara pasti.  

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategi yang berarti seni 

atau ilmu untuk menjadi seorang Jenderal. Konsep strategi militer seringkali 

digunakan dan diterapkan dalam dunia bisnis yang mengikuti lingkungan yang 

dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha 

suatu perusahaan.  

Fandy Tjiptono (2000:43), menyatakan bahwa : “Strategi pemasaran adalah 

rencana yang hendak diikuti oleh manajer pemasaran. Rencana tindakan ini 

didasarkan atas analisa situasi dan tujuan-tujuan perusahaan dan merupakan cara 

untuk pencapaian tujuan tersebut”.  

 

Dalam pengertian strategi seringkali terkandung perencanaan merupakan 

proses yang berlangsung secara terus- menerus dalam suatu perusahaan. Oleh sebab 

itu strategi pemasaran dari setiap perusahaan merupakan rencana yang menyeluruh 

dimana perusahaan berharap mencapai sasaran yang telah ditentukan, yang pada 

akhirnya untuk merealisasikan tujuan dari perusahaan yang bersangkutan.  

Menurut Philip Kotler (1998:57) dalam Rachmat Ramli (2008:10) 

menyatakan bahwa : “Perencanaan strategis yang berorientasi pasar adalah proses 

manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber 

daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah dengan tujuan 

membentuk dan menyempurnakan usaha dan produk perusahaan sehingga 

memenuhi target laba dan pertumbuhan”.  

 

 

Pemasaran memegang peranan yang penting dalam proses perencanaan 

strategis. Manajemen pemasaran memberikan sumbangan fungsional paling besar 
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dalam proses perencanaan strategis dengan peran kepemimpinan dalam 

mendefinisikan misi bisnis, menganalisa situasi lingkungan, persaingan, dan situasi 

bisnis, mengembangkan tujuan sasaran dan strategi serta mendefinisikan rencana 

produk, pasar distribusi dan kualitas untuk menerapkan strategi usaha.  

Suatu perusahaan yang maju didalam memperoleh keuntungan dari kegiatan 

bisnis dan beberapa unit-unit bisnis, tergantung kepada sejauh mana strategi 

pemasaran diterapkan dengan baik oleh pelaku bisnis atau pengambil keputusan 

dalam mensosialisasikan item-item penting dari kegiatan pemasarannya. Strategi 

pemasaran yang maju dan berkembang senantiasa memperhatikan adanya unsur 

menarik perhatian segmen pasar atau pangsa pasar yang produktif dalam kegiatan 

pemasaran. Selain itu berupaya untuk menempatkan posisi pemasaran yang 

strategis dalam memperoleh keuntungan dan berupaya untuk mencapai target dari 

realisasi yang diterapakannya.  

2.1.2.1. Manfaat dan Keunggulan Pemasaran Online 

Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia semakin bergantung pada 

perangkat digital, kecanggihan teknologi dan juga internet. Banyak sekali 

jenis aktifitas dan rutinitas manusia yang bisa dikatakan sangat bergantung 

dengan ketiga hal tersebut. Komunikasi, gaya hidup bahkan pekerjaan juga 

banyak yang berkaitan dengan teknologi dan internet. Sehingga perlahan 

namun pasti kedua hal tersebut merupakan bagian penting dalam kehidupan 

sehari – hari. Terlebih lagi jika berkaitan dengan komersil maupun bisnis, 

dimana teknologi modern dan internet sangat membantu dalam menunjang 

perkembangan. Karena umumnya kedua faktor diatas sangat berperan 
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penting dalam maju dan tidaknya suatu bisnis. Sedangkan beberapa hal lain 

yang berkaitan dengan Pengertian dan Manfaat Pemasaran Online antara 

lain sebagai berikut : 

a. Jangkauan yang Lebih Luas 

Dengan adanya internet dan teknologi canggih, maka bukanlah hal 

sulit untuk menghubungan antara satu orang dengan yang lainnya. Bahkan 

jarak dan waktu seolah bukan menjadi masalah besar. Sehingga tentu saja 

jangkauan pasar akan semakin luas. 

b. Menghemat Waktu, Tenaga dan Biaya 

Siapapun pasti menginginkan semua hal yang dilakukan bisa efektif 

baik dalam segi waktu, tenaga maupun biaya. Ketika proses pemasaran 

dilakukan secara online, maka anda bisa memangkas banyak waktu, tenaga 

dan biaya. dengan begitu anda tak perlu bersusah payah turun tangan 

langsung. karena tanpa harus keluar rumahpun anda bisa memantau dan 

memasarkan bisnis anda kapanpun dan dimanapun. 

c. Proses Lebih Mudah 

Anda tak perlu harus kesana – kemari untuk bertemu dengan banyak 

orang untuk mengenalkan dan mepromosikan produk dan jasa anda. Karena 

dengan melakukan promosi online, anda hanya perlu duduk manis saja tanpa 

perlu kerepotan mengurus segala sesuatunya sendiri. 
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d. Mudah Untuk Dipantau 

Karena menggunakan metode online, maka perkembangan bisnis 

anda bisa dipantau kapan saja dan dimana saja anda inginkan. Prosesnya 

pun tidaklah sulit sehingga anda tak perlu mengkhawatirkan tentang hal 

tersebut. 

Setelah menyimak beberapa Pengertian dan Manfaat Pemasaran 

Online diatas, maka bisa disimpulkan bahwa marketing online mang sangat 

menguntungkan melihat berbagai kemudahan dan kemudahan yang 

dihadirkannya. 

2.1.2.2. Dampak Positif Pemasaran Online 

Untuk bisa mewujudkan sekaligus mendapatkan keuntungan tinggi 

dalam bisnis anda, selain mengetahui tentang Pengertian dan Manfaat 

Pemasaran Online maka anda juga perlu mengenal tentang faktor – faktor 

apa sajakah yang berkaitan dengan pemasaran online ini nantinya bisa 

memberikan dampak yang positif bagi perkembangan bisnis yang 

dijalankan tersebut. 

1) Membutuhkan Proses 

Meskipun memiliki berbagai kelebihan, namun bukan berarti bahwa 

pemasaran yang dilakukan secara online serta merta memberikan hasil yang 

instan. Tetap saja membutuhkan waktu dan proses. Hanya saja mungkin 
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memang waktu yang diperlukan lebih sedikit dibandingkan dengan cara 

yang tradisional. 

2) Hubungan Dengan Relasi dan Customer Lebih Mudah 

Membangun ikatan dan komunikasi yang baik dengan relasi maupun 

customer memang sangat penting. Karena hal ini bisa menunjang kemajuan 

bisnis yang dijalankan. Sebagus apapun sitem marketing yang dimilki, jika 

anda tidak mampu menjalin hubungan baik dengan para kolega dan 

customer anda maka semuanya akan percuma saja. Dan tentunya anda wajib 

mempertahankan hubungan baik tersebut baik secara online maupun offline. 

3) Feedback Atau Imbal Balik 

Dengan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, maka 

secara otomatis akan membuat relasi dan customer menjadi nyaman dengan 

kredibilitas anda sehingga tentunya hal ini akan berimbas baik baik nilai 

penjualan dan keuntungan dari bisnis yang anda jalankan tersebut. 

4) Simbiosis Mutualisme 

Berkaitan dengan poin diatas, ketika customer dan relasi merasa 

sesuai dengan kinerja dan pelayanan yang anda berikan maka mereka akan 

menjadi pelanggan setia. Dengan begitu anda pun sebagai pebisnis akan 

merasa diuntungkan. Anda dapat meminta hal seperti review / testimonial 

yang sangat bermanfaat untuk membantu rating bisnis anda di media online 

(seperti review di Facebook, Google Business, Clutch, dsbnya 
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2.1.2.3. Macam-Macam Strategi Pemasaran Online 

Di era sekarang, kehidupan manusia hampir tidak bisa dipisahkan 

dari aktivitas online atau internet. Hampir semua kalangan dan semua 

profesi membutuhkan akses ke internet untuk memudahkan aktifitas mereka 

termasuk juga buat pebisnis. Pebisnis membutuhkan akses internet atau 

online untuk menjaga pangsa pasar mereka bahkan untuk menambah target 

pasar. Tentu, aktifitas online juga bisa dijadikan marketing dengan strategi 

pemasaran tertentu untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak lagi. 

Berikut macam-macam strategi pemasaran online yang bisa dilakukan. 

a) Content Marketing 

Para pengguna internet, selalu mencari berbagai informasi melalu 

internet. Informasi apa saja yang mereka butuhkan hampir tersedia. Oleh 

sebab itu, strategi pemasaran dengan model Content Marketing adalah 

sangat tepat karena bisa menarik konsumen dengan beragam informasi yang 

telah disediakan di website pelaku bisnis. Informasi yang dibuat bisa berupa 

artikel atau text, video, gambar atau bahkan hasil riset tertentu. Hanya saja, 

lebih baik informasi yang disediakan harus memiliki keterikatan atau 

relevan dengan usaha bisnis yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sebagai 

contoh toko online yang menjual peralatan kecantikan kemudian 

memberikan informasi tentang tips agar tampil cantik. 
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b) Mobile Marketing 

Ini adalah salah satu strategi pemasaran online yang sedang tren saat 

ini. Mobile Marketing bisa dikatakan sebagai strategi pemasaran yang 

menyasar pada konsumen yang menggunakan perangkat mobile seperti 

tablet, smartphone, dll. Oleh sebab itu, para pelaku usaha mau tidak mau 

harus mendesain ulang tampilan website mereka sehingga ramah atau user 

friendly ketika website tersebut diakses melalui perangkat mobile. Fakta, 

berdasarkan survey atau penelitian, sekitar 30 sampai 40% konsumen 

memesan atau membeli produk secara online melalui ponsel atau 

smartphone. 

c) Continuous Marketing 

Untuk menjalankan strategi pemasaran online ini, Facebook serta 

Twitter adalah pilihan yang tepat termasuk juga Instagram. Continuous 

Marketing atau pemasaran berkelanjutan menekankan pada aktifitas 

promosi di jejaring media sosial. Akan menjadi lebih baik lagi jika para 

pelaku bisnis melakukan analisa data seperti mengerti demografi feedback 

pelanggan, termasuk opini mereka untuk tetap berinovasi dan menemukan 

konsep produk bisnis yang sesuai dengan apa yang pasar inginkan. 

d) Integrated Digital Marketing 

Ini adalah salah satu strategi pemasaran online yang powerful. 

Kenapa? Sebab disini, semua komponen sumber daya digital digunakan 

secara maksimal. Artinya, semua cara untuk memperkuat efektivitas 
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pemasaran melalui online dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seperti contoh, 

membuat blog atau website, melakukan kampanye brand atau iklan, 

menggunakan media sosial dan yang lainnya untuk menjangkau lebih 

banyak konsumen. Tentu dibutuhkan orang-orang yang mengetahui seluk 

beluk dunia digital termasuk juga dunia marketing. 

e) Visual Marketing 

Ada yang mengatakan bahwa gambar berbicara jauh lebih banyak 

dari pada text panjang lebar. Ada juga yang bilang 1 gambar mewakili 1000 

kata. Itulah kekuatan visual marketing. Pemasaran ini mengedepankan 

bagaimana caranya untuk menciptakan objek visual yang bisa mewakili 

produk yang pelaku bisnis tawarkan kepada konsumen. Visual marketing 

tidak hanya di dunia nyata tetapi juga bisa di dunia maya seperti Instagram, 

Pinterest, bahkan YouTube. Tentu, dibutuhkan banyak pihak untuk 

bekerjasama untuk bisa menyediakan gambar visual yang sangat tajam dan 

mengundang konsumen. 

f) Personalized Marketing 

Strategi pemasaran jenis ini lebih mengedepankan konsumen secara 

personal. Oleh sebab itu, disebut juga sebagai one to one marketing. Strategi 

marketing ini menganggap bahwa setiap konsumen itu unik. Oleh sebab itu, 

setiap konsumen diperlakukan secara berbeda. Untuk bisnis e-commerce, 

maka strategi marketing ini sangat tepat. Toko online dengan sistem                 

e-commerce bisa menampilkan produk-produk yang disediakan bisa 
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berbeda-beda tergantung dari masing-masing user dari mulai perbedaan 

lokasi, hobi, minat, umur, gender dan lain-lain. Dengan cara ini, pastinya 

konsumen akan lebih tertarget. Tapi, dibutuhkan software khusus agar 

sistem pemasaran ini berjalan sesuai rencana. 

2.1.3. Bauran Pemasaran  

Dalam pemasaran terdapat strategi pemasaran yang disebut bauran pemasaran 

(marketing mix) yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi konsumen agar 

membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Elemen-elemen 

bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol perusahaan untuk 

dapat memuaskan para konsumen. Pada dasarnya sesuai dengan tujuan pendirian 

perusahaan, bahwa perusahan harus dapat tumbuh dan berkembang.  

Seperangkat alat pemasaran produk, harga, tempat dan promosi bahwa 

perusahaan memadukan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di target 

pasar. Konsep bauran pemasaran (Marketing Mix) terdiri dari 4p, yaitu: produk 

(product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion). Masing-masing dari 

4 bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan tergantung satu sama lainnya dan 

mempunyai suatu yang optimal sesuai dengan karakteristik segmennya. Kotler dan 

Keller (2016:48) mengungkapkan bahwa bauran pemasaran tidak hanya mencakup 4p 

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

1. Produk (Product)  

Produk (product), adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan 

pengembangan produk atau jasa yang tepat dipasarkan dengan mengubah produk atau 
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jasa yang ada dengan menambah dan mengambil tindakan yang lain yang 

memperngaruhi bemacam-macam produk atau jasa.  

2. Harga (Price)  

Harga (price), adalah suatu system manajemen perusahaan yang akan 

menentukan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan 

strategi yang menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos angkut dan berbagai 

variable yang bersangkutan. 

3. Lokasi (Place)  

Lokasi (place), yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan yang 

dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa dan juga untuk melayani pasar sasaran, 

serta mengembangkan system distribusi untuk pengiriman dan perniagaan produk 

secara fisik.  

4. Promosi (Promotion)  

Promosi (promotion), adalah suatu unsur yang digunakan untuk 

memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru pada 

perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, maupun publikasi.  

Berdasarkan pengertian elemen bauran pemasaran di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa bauran pemasaran atau marketing mix memiliki elemen-elemen 

yang sangat berpengaruh dalam penjualan karena elemen tersebut dapat mempengaruhi 

minat konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

2.1.4.  Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Kottler dan Amstrong (2008), keputusan pembelian adalah proses 

dimana konsumen menemukan suatu masalah, kemudian mencari data dan 
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informasi mengenai produk yang dicari, untuk kemudian dilakukan evaluasi pada 

masing-masing alternatif, yang mana yang dapat mengatasi masalahnya untuk 

kemudian dilakukan tindakan pembelian. 

Schiffman dan Kanuk (2008), mendefinisikan bahwa keputusan merupakan 

pemilihan beberapa alternatif dalam suatu pilihan. Maka, sesuatu dikatakan 

keputusan , jika terdapat dua atau lebih alternatif sebagai pembanding yang diambil 

salah satunya sebagai jalan keluar. Ada beberapa hal yang dilakukan konsumen 

dalam memutuskan untuk membeli suatu produk, antara lain, kegiatan rutin 

konsumen ketika melakukan pembelian, kualitas yang didapatkan saat melakukan 

pembelian, dan loyalitas konsumen yang sudah terbiasa melakukan pembelian pada 

produk pesaing.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian adalah suatu jalan yang diambil konsumen dalam memilih suatu produk 

dengan pertimbangan beberapa alternatif , yang mana dalam salah satu alternatif 

tersebut akan cenderung mendorong konsumen dalam melakukan pembelian.  

 2.1.4.1. Indikator Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2007: 222) ada 5 indikator keputusan pembelian yang 

akan dijelaskan sebagai berikut :  

a) Pengenalan Masalah  

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah 

atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal maupun eksternal. 

Pemasar harus mengidentifikasi keadaan pasar yang memicu kebutuhan 

tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Lalu 

mereka dapat mengembangkan strategi pemasaranyang memicu minat 
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konsumen. Terutama untuk pembelian fleksibel seperti barang-barang 

mewah, tiket liburan, dan pilihan hiburan, pemasar mungkin harus 

meningkatkan motivasi konsumen sehingga pembelian potensial mendapat 

pertimbangan serius.  

b) Pencarian Informasi  

Ternyata banyak konsumen yang mencari informasi yang terbatas. 

Survei memberitahukan untuk barang tahan lama, setengah dari semua 

konsumenhanya melihat satu toko, dan 30 % yang melihat dari semua 

konsumen melihat lebih dari satu merek peralatan. Keadaan pencarian yang 

paling rendah disebut perhatian tajam. Pada tingkat ini seseorang hanya 

menjadi lebih reseptif terhadap informasi sebuah produk. Pada tingkat 

berikutnya, seseorang memulai pencarian aktif, mecari bahan 

bacaan,menelepon teman, melakukan kegiatan online, dan mengunjungi 

toko untuk mempelajari produk tersebut.  

Sumber informasi terbagi menjadi empat kelompok :  

1. Pribadi : Keluarga, teman, tetangga, dan rekan.  

2. Komersial : Situs web, wiraniaga, penyalur,kemasan, tampilan.  

3. Publik : media massa, organisasi peringkat konsumen.  

4. Eksperimental : penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk.  

Setiap informasi melakukan fungsi yang berbeda dalam 

memengarui keputusan pembelian. Sumber komersial biasanya 

melaksanakn fungsi informasi, sementara sumber pribadi melaksanakan 

fungsi legistimasi atau evaluasi.  

c) Evaluasi Alternatif  
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Bagaimana konsumen memproses informasi merek kompetitif dan 

melakukan penilaian ahir, tidak ada proses tunggal yang digunakan oleh 

semua konsumen atau oleh seorang konsumen dalam melakukan situasi 

pembelian. Ada beberapa proses, dan sebagian besar model terbaru 

konsumen membentuk sebagian besar pilihan secara sadaar dan rasional.  

Beberapa konsep dasar yang mampu membantu kita memahami 

proses evaluasi: pertama, konsumen berusaha memuaskan kebutuhan. 

Kedua: konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga: 

konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut 

dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang 

diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. 

d) Keputusan Pembelian  

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk prefensi antar merek 

dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga mebentuk maksud 

untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud 

pembelian, konsumen dapat membentu lima sub keputusan : merek, 

penyaluran, kualitas, waktu dan metode pembayaran.  

e) Perilaku Pasca Pembelian  

Setelah melakukan kegiatan pembelian, maka konsumen akan 

dihadapkan dalam suatu perasaan puas atau tidak puas. Sehingga 

perusahaan harus berhati-hati, bahwa tugasnya tidak hanya berhenti 

ketika konsumen berhasil melakukan pembelian saja, namun 

perusahaan harus terus memperhatikan perilaku konsumen setelah 

melakukan pembelian. 
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2.1.4.2. Peranan Konsumen Dalam Keputusan Pembelian 

Terdapat 5 peran indivdu dalam sebuah keputusan membeli, yaitu : 

1. Pengambilan insiatif (initiator) : individu yang mempunyai inisiatif 

pembelian barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau 

keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri 

2. Orang yang mempengaruhi (influencer) : Individu yang mempengaruhi 

keputusan untuk membeli baik secara sengaja maupun tidak. 

3. Pembuatan keputusan (decider) : individu yang memutusakan apakah 

akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya. 

4. Pembeli (buyer) : individu yang melakukan pembelian yang 

sebenarnya. 

5. Pemakai (user) : individu yang menikmati atau memakai produk atau 

jasa yang dibeli.8 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berfikir menghasilkan 

kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir 

menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris. 

Penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai dasar dalam 

penyusunan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah  

dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran  

yang dapat mendukung penelitian berikutnya yang sejenis. Kajian yang  digunakan 

                                                             
8 Swastha, Basu & Handoko, Hani. 201. Manajemen Pemasaran-Analisis Perlaku Konsumen. 
Yogyakarta. BPEE. 
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yaitu mengenai strategi pemasaran online yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian customer.  

Penelitian terdahulu dapat digunakan untuk hipotesis atau jawaban 

sementara dalam penelitian ini, berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No 
Identifikasi 

Penelitian 
Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaaan 

Dengan Rencana 

Penelitian 

1 

Pengaruh Strategi 

Pemasaran Online 

(Online Marketing 

Strategy) Terhadap 

Minat Beli 

Konsumen 

(Studi Kasus Pada 

Toko Online Azzam 

Store) 

Uji Validitas, 

Uji Realibilitas,  

Uji Normalitas, 

Uji Korelasi Product 

Moment, 

Uji Koefisien 

Determinasi, 

Uji Regresi Linier 

Sederhana, 

Uji Parsial (Uji t). 

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

strategi pemasaran 

online mempunyai 

pengaruh yang  

signifikan terhadap 

minat beli konsumen 

pada Toko Online 

Azzam Store. 

Perbedaaannya 

terletak pada 

metode penelitian 

yang digunakan. 

Pada penelitian ini 

penulis tidak 

menggunakan 

metode penelitian 

Uji Normalitas dan 

Uji Korelasi 

Product Moment 

Waluyo Jati, 2017 

2 

Pengaruh Strategi 

Pemasaran Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Ulang Pada Produk 

Share Tea Di 

Manado Town 

Square 3 Kota 

Manado 

Uji Validitas, 

Uji Reliabititas, 

Uji Asumsi Klasik, 

Uji Koefisien 

Determinasi, 

Analisis Regresi 

Berganda, 

Uji Parsial (Uji t), 

Uji Simultan (Uji F).  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

strategi pemasaran 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

ulang pada produk 

share tea di Manado 

Town Square 3 Kota 

Manado 

Perbedaannya 

terletak pada objek 

penelitian, objek 

penelitian 

sebelumnya pada 

Produk Share Tea 

Di Manado Town 

Square 3 Kota 

Manado. 

Sedangkan objek 

penelitian yang 

dijalani penulis di 

Kota Tasikmalaya 

Dhea Octaviani 

Sumaila, 2018 
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3 

Pengaruh Pemasaran 

Online Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Konsumen 

(Studi Kasus Pada 

Konsumen Toko 

Sinar Muda Busa) 

Uji Validitas, 

Uji Reliabititas, 

Uji Normalitas, 

Uji Asumsi Klasik, 

Uji Regresi Linier 

Berganda, 

Uji Parsial (Uji t), 

Uji Simultan (Uji F). 

Promosi online 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

keputusan pembelian 

mebel Toko Sinar 

Muda Busa. 

Perbedaaannya 

terletak pada 

metode penelitian 

yang digunakan. 

Pada penelitian ini 

penulis tidak 

menggunakan 

metode penelitian 

Uji Asusi Klasik, 

Uji Regresi Linier 

Berganda dan 

Uji Parsial (Uji t) 

Iik Khoerunnikmah, 

2018 

4 

Pengaruh Pemasaran 

Online Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Produk Fashion 

Dikalangan 

Mahasiswa 

(Studi Kasus 

Mahasiswa Fisipol 

Universitas Islam 

Riau) 

Amelia Rahmi dan 

Moris Adidi Yogia, 

2015 

Uji Asumsi Klasik, 

Uji Koefisien 

Determinasi, 

Uji Parsial (Uji t). 

 

Indikator 

kemudahan, 

informasi, dan 

perilaku pasca 

pembelian 

berpengaruh secara 

signifikan dalam 

melakukan 

keputusan pembelian 

konsumen. 

Perbedaannya 

terletak pada objek 

penelitian, objek  

penelitian 

sebelumnya pada 

Mahasiswa Fisipol 

Universitas Islam 

Riau. Sedangkan 

objek penelitian 

yang dijalani 

penulis pada 

customer Ketupat 

Air Tanjung 

5 

Pengaruh Promosi 

Media Online 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk 

Hijab 

(Studi Kasus Pada 

Alif Galeri Hijab 

Sidoarjo) 

Uji Normalitas, 

Analisis Regresi 

Linier Sederhana, 

Uji Parsial (Uji t), 

Uji Koefisien 

Determinasi. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

promosi media 

online mempunyai 

pengaruh  

terhadap keputusan 

pembelian produk 

hijab 

pada Alif Galeri 

Hijab Sidoarjo. 

Perbedaaannya 

terletak pada 

metode penelitian 

yang digunakan. 

Pada penelitian ini 

penulis tidak 

menggunakan 

metode penelitian 

Uji Normalitas Riyanto Setiawan 

Suharsono dan Rini 

Purnama Sari, 2019 

6 

Pengaruh Strategi 

Promosi Online 

Melalui Social Media 

Terhadap Keputusan 

Uji Validitas, 

Uji Reliabilitas, 

Uji Asumsi Klasik, 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh 

strategi promosi 

Perbedaaannya 

terletak pada 

metode penelitian 

yang digunakan. 
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Pembelian Garskin 

Yang Dimensi Word 

Of Mouth Marketing 

(Studi Pada 

Konsumen Produk 

Garskin Merek 

SayHello di Kota 

Yogyakarta) 

Uji Koefisien 

Determinasi, 

Uji Parsial (Uji T). 

 

melalui social media 

yang dimediasi word 

of maouth marketing 

terhadap keputusan 

pembelian produk 

garskin merek 

SayHello di Kota 

Yogyakarta. 

Pada penelitian ini 

penulis tidak 

menggunakan 

metode penelitian 

Uji Asumsi Klasik 

Singgih Nurgiantoro, 

2014 

(Skripsi) 

7 

Pengaruh Promosi 

Online Dan Persepsi 

Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Pada Situs 

Bukalapak.com 

(Studi Pada 

Mahasiswa 

Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta) 

Analisis Regresi 

Linier Sederhana, 

Uji Simultan (Uji F), 

Uji Parsial (Uji t), 

Uji Koefisien 

Determinasi. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

promosi online dan 

persepsi harga secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

disitus 

bukalapak.com 

Perbedaannya 

terletak pada objek 

penelitian, objek  

penelitian 

sebelumnya pada 

Mahasiswa 

Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

Sedangkan objek 

penelitian yang 

dijalani penulis 

pada customer 

Ketupat Air 

Tanjung 

Agam Piendra, 2017 

(Skripsi) 

Sumber : Data Diolah Dari Hasil Penelitian Terdahulu 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Kerangka penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan dua variabel bebas (Strategi Pemasaran Online) yang 

mempengaruhi variabel terikat (Keputusan Pembelian).  

Peneliti dalam penelitian ini ingin melihat pengaruh Strategi Pemasaran 

Online Ketupat Air Tanjung Terhadap Keputusan Pembelian Customer, sehingga 
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dengan adanya kedua hal tersebut akan mendorong pengusaha lebih berkompetisi 

dalam berbisnis. 

Variabel x dalam penelitian ini yaitu strategi pemasaran online, merupakan 

faktor yang sangat penting dalam keputusan pembelian. Berdasarkan pengertian-

pengertian mengenai strategi pemasaran online yang telah dijelaskan sebelumnya 

oleh berbagai sumber, maka peneliti menyimpulkan bahwa Strategi Pemasaran 

Online adalah sebuah proses penyusunan komunikasi yang sebelumnya sudah di 

susun dengan beberapa kaedah dan bertujuan untuk memberikan sebuah informasi 

kepada seseorang mengenai produk barang atau jasa yang sedang anda jajakan di 

internet, dalam kaitan untuk memenuhi dari kebutuhan dan keinginan pengguna 

melalui online atau bisa disebut media internet. 

Peneliti menyimpulkan bahwa strategi pemasaran online berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Adapun pengertian menurut Philip Kotler 

keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen  untuk mau membeli atau 

tidak terhadap produk. Penelitian ini menggunakan beberapa pengukuran dalam 

menilai strategi pemasran online ketupat air tanjung terhadap keputusan pembelian.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Paradigma Penelitian 

Strategi Pemasaran Online (X) : 

- Produk (Product) 

- Harga (Price) 

- Lokasi (Place) 

- Promosi (Promotion) 

 

 Keputusan Pembelian (Y) : 

- Pengenalan Masalah 

- Pencarian Informasi 

- Evaluasi Alternatif 

- Keputusan Pembelian 

- Perilaku Pasca Pembelian 

 

2.4.  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti, melalui data yang terkumpul. Berdasarkan latar belakang masalah 

dan kerangka pemikiran yang telah disebutkan, maka dapat diajukan hipotesis 

sebagai jawaban sementara untuk masalah penelitian yaitu: Strategi Pemasaran 

Online Ketupat Air Tanjung Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian 

Customer. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.    Metode Yang Digunakan 

Pengertian Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan 

dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data 

serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode 

penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: 

prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, 

dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan 

dianalisis. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan verifikatif dengan 

pendekatan survey. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. 

Sedangkan metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian 

hipotesis melalui suatu perhitungan statistic sehingga didapat hasil pembuktian 

yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. 

Pendekatan survey adalah pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan 

data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), mengedarkan kuesioner, dan 

sebagainya. 
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3.2 Operasionaliasi Variabel 

Operasionaliasi variabel adalah memecah variabel-variabel yang 

terkandung dalam masalah tersebut menjadi bagian-bagian terkecil sehingga dapat 

diketahui klasifikasi ukurannya, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Ada dua jenis variabel yang 

digunakan yaitu: 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab 

bagi variabel lain atau yang diberi simbol (X), yaitu Startegi Pemasaran Online. 

2. Variabel Terikat  (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh 

variabel lain atau diberi simbol (Y), yaitu Keputusan Pembelian. Berikut 

operasionalisasi variabel untuk Strategi Pemasaran (X) dan Keputusan Pembelian 

(Y) dalam bentuk table agar lebih mudah dipahami. 

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator 

dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, 

operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari 

masing-masing variabel, secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam 

penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
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TABEL 3.1. OPERASIONAL VARIABEL X DAN Y 

VARIABEL PENGERTIAN INDIKATOR 
SKALA 

PENGUKURAN 

Strategi 

Pemasaran 

Online 

Strategi Pemasaran Online 

adalah sebuah proses 

penyusunan komunikasi yang 

sebelumnya sudah di susun 

dengan beberapa kaedah dan 

bertujuan untuk memberikan 

sebuah informasi kepada 

seseorang mengenai produk 

barang atau jasa yang sedang 

anda jajakan di internet, dalam 

kaitan untuk memenuhi dari 

kebutuhan dan keinginan 

pengguna melalui online atau 

bisa disebut media intenet. 

 Product 

 Place 

 Promotion 

 Place 

Ordinal 

Keputusan 

Pembelian 

 

Keputusan pembelian adalah 

suatu jalan yang diambil 

konsumen dalam memilih suatu 

produk dengan pertimbangan 

beberapa alternatif , yang mana 

dalam salah satu alternatif 

tersebut akan cenderung 

mendorong konsumen dalam 

melakukan pembelian. 

 Pengenalan 

masalah 

 Pencarian 

informasi 

 Evaluasi 

alternatif 

 Keputusan 

pembelian 

 Perilaku 

pasca 

pembelian 

Ordinal 
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3.3. Sumber dan Cara Penentuan Data 

3.3.1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: 

1. Sumber data primer 

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data dimana 

penelitian ini dilaksanakan. 

2. Sumber data sekunder   

Yaitu sumber data yang diperoleh dari literature dan buku-buku yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. 

3.3.2. Cara Penentuan Data 

 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Customer Ketupat air Tanjung totalnya 

berjumlah 25 orang. Kemudian menurut Arikunto (2008:116) apabila kurang dari 

100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Jadi bisa ditarik kesimpulan peneliti mengambil semua sampel yang ada berjumlah 

25 orang. 

Menurut Sugiyono (2012) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan. 
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Sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban responden pada penelitian 

ini yang mana menggunakan instrument penelitian berupa kuisioner, penulis 

menggunakan metode skala likert (Likert’s Summated Ratings). 

3.3.2.1.Teknis Analis Skala Likert 

1. Menentukan penilaian untuk setiap pilihan, dari setiap jawaban 

diberi nilai. Dimana dalam pemberian nilai ditentukan 

berdasarkan skala penilaian, yaitu Skala Likert. 

Tabel 3.2. Bobot Nilai 

 

Alternatif Jawaban Bobot Nilai 

Sangat tidak setuju 1 

tidak setuju 2 

kurang setuju 3 

Setuju 4 

Sangat setuju 5 

Sumber : Sugiyono (2012: 94) 

2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut: 

                      Skor = Bobot Nilai x Frekuensi 

3. Nilai terendah dan nilai tertiggi 

a. Dalam hal ini nilai terendah = jumlah responden, yaitu 25 

orang.   Maka nilai terendah adalah 25. 
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b. Sedangkan untuk nilai tertinggi, jumlah diresponden 

dikalikan   dengan bobot nilai tertinggi, yaitu 25 x 5 = 125. 

4. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai 

tertinggi sehingga didapat lima kategori penilaian. Jarak interval 

dapat dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut:  

JI = (N1-N2) 

             5 

 

JI = (125-25) 

             5 

JI   =     20 

Keterangan: 

JI   = Jarak Interval 

N1 = Nilai Tertinggi 

N2 = Nilai Terendah 

Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan 

dari penilaian terhadap variabel yang diteliti adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.3.  Kategori Nilai 

 

 

 

 

 

Sumber: Kategori nilai, diolah. 

 

Jarak Interval Kategori 

105 – 125 Sangat Baik 

85 – 104 Baik 

65 – 84 Cukup Baik 

45 – 64 Tidak Baik 

25 – 44 Sangat Tidak Baik 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam hal ini penulis membutuhkan beberapa data yang bersumber pada : 

1. Studi Pustaka 

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca pustaka yang 

memiliki hubungan dengan objek penelitian. 

2. Penelitian Lapangan 

Yaitu suatu metode penelitian dengan mensurvei ke perusahaan yang 

menjadi objek kajian. Dalam pelaksanaan pengumpulan data untuk 

menyusun skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Yaitu melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung mengenai 

objek yang diteliti dengan cara melihat, mengamati, dan mencatat data 

yang diperlukan. 

b. Wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang 

dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. 

c. Kuesioner 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2012: 142). 
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3.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1. Uji Validitas 

 Digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Uji 

validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor 

indikator dengan total skor . 

Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) 

yang mempunyai kriteria tertentu terutama yaitu valid. Validasi menunjukkan 

derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data 

yang dapat dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2012: 121). 

Mencari nilai validasi di sebuah item kita mengkolerasikan skor item 

dengan total item-item tersebut. Jika item yang tidak memenuhi syarat maka item 

tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Adapun syarat yang harus dipenuhi tersebut 

menurut Sugiyono (2017 : 126) 

1. Jika koefisien r > 0,30 maka item tersebut dinyatakan valid 

2. Jika koefisien r < 0,30 maka item tersebut dinyatakan tidak valid 

Uji validasi dilakukan untuk memastikan sebarapa baik suatu instrumen 

digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. Untuk menguji 

validitas konstruk dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir 

pertanyaan dengan skor totalnya (Sugiyono, 2012: 14). Dalam penelitian ini, 

pengujian tingkat validitas tiap item menggunakan analisis item, yaitu 

mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor 

item.  
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3.5.2. Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari suatu varibel atau konstruk. Sebuah 

kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009: 45). Penghitungan 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics 25 dan 

diuji reliabilitas menggunakan teknik pengukuran Chronbach Alpha. 

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

a. Jika nilai Cronbach’s Alfa secara keseluruhan >Cronbach alfa If 

itemdeleted, maka dinyatakan reliabel. 

b. Jika nilai Cronbach’s Alfa secara keseluruhan<Cronbach alfa If 

itemdeleted, maka dinyatakan tidak reliabel. 

Tabel 3.4. 

ALPHA CRONBACH 

 

ALPHA TINGKAT RELIABILITAS 

0,00-0,20 Kurang reliable 

0,20-0,40 Agak reliable 

0,40-0,60 Cukup reliable 

0,60-0,80 Reliabel 

0,80-1,00 Sangat reliable 

Sumber : Hair et al.(2010:125) 
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Dalam penelitian ini tingkat reliabilitas ditentukan jika a>0,6 sehingga 

penelitian ini dikatakan reliabel. 

3.5.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. “Koefisien 

determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau varasi suatu variabel 

bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain.” (Santoso dan 

Ashari, 2005: 125). Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jka koefisien determinasi 

bernilai nol berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen dan jika koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka 

dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Selain itu koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui 

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

(X). Nilai koefisien determinasi (r2) menunjukan persentase pengaruh semua 

variabel independen terhadap variabel dependen. Menjelaskan besarnya kontribusi 

yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus koefisien 

determinasi dapat ditunjukan sebagai berikut : 

 KD = r2 x 100% 

   

  Keterangan : 

KD  = Koefisien determinasi 

r2 = Koefisien korelasi. 
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3.5.4. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan sacara linear antara satu 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang 

digunakan biasanya berskala inteval atau rasio. 

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut : 

  Y’ = a + bX 

  Keterangan : 

  Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

  X = Variabel independen 

  a = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

  b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

3.5.5. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 

terkontrol). Sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian 

tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai 

dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. 

3.5.5.1. Uji t / Uji Partial 

  Pengujian secara Parisal / Uji t 

  Dengan kriteria Thitung  > Ttabel dan nilai sig < 0,05 
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  Hipotesis statistika dirumuskan sebagai berikut : 

  Ho = 0, artinya strategi pemasaran online tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian customer. 

   Ha  ≠ 0, artinya strategi pemasaran online mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian customer. 

  Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013: 17) adalah dengan  

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

1. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. 

2. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.    Hasil Penelitian 

4.1.1.  Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.1. Sejarah Perusahaan 

Usaha Ketupat Air Tanjung milik Ibu Ade Kartini telah berdiri sejak 

tahun 2015 yang beralamat di Jl. Air Tanjung RT 02 / RW 03 Kecamatan 

Kawalu. Ibu Ade Kartini memulai  usahanya dikarenakan keadaan ekonomi 

dan kebutuhan keluarganya yang membengkak apalagi menjelang Hari 

Raya Idul Fitri. Dengan modal keterampilan mengetahui cara pembuatan 

ketupat air tanjung yang rutin dilakukan setiap menjelang Hari Raya Idul 

Fitri akhirnya beliau bisa memulai usahanya. 

Saat ini home industry milik ibu Ade Kartini memiliki 7 (tujuh) 

orang karyawan yang merupakan keluarga dan kerabat Ibu Ade Kartini 

sendiri. Biasanya produk yang dihasilkan dijual langsung ke konsumen 

yang ditawarkan melalui media online atau dijual lagi ke para reseller. 

Pada awal mendirikan usahanya Ibu Ade Kartini mengeluarkan 

biaya / modal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah). Biaya tersebut 

digunakan untuk membeli bahan-bahan seperti Beras,dll 
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4.1.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi Perusahaan : 

 Mendorong perubahan dan memperbaiki kualitas Ketupat. 

 Misi Perusahaan :  

1. Memenuhi kebutuhan konsumen 

2. Menyediakan produk yang berkualitas 

3. Menawarkan harga yang terjangkau oleh konsumen 

4. Memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan 

konsumen. 

4.1.2.   Aspek Kegiatan  

4.1.2.1 Proses Pembuatan Produk 

 Berikut langkah-langkah untuk membuat Ketupat Air Tanjung : 

a) Cucilah beras dengan air yang mengalir sampai bersih 

b) Tiriskan beras yang sudah dicuci tadi 

c) Tambahkan garam dan aduk sampai rata 

d) Masukkan beras kedalam anyaman ketupat, beras di isi setengah dari 

anyaman ketupat, jangan di isi penuh 

e) Rebus air Asin Tanjung setengah mendidih lalu masukkan ketupat yang 

sudah di isi beras 

f) Pastikan seluruh badan ketupat terrendam oleh air asin 

g) Rebuslah ketupat selama 4 – 5 jam 

h) Angkat dengan hati-hati dan disimpan dengan cara di gantngkan, 

jangan di masukkan ke dalam kulkas 
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i) Diamkan beberapa sat sampai ketupat sudah tidak panas 

j) Ketupat siap dihidangkan. 

4.1.2.2. Kegiatan Pasar dan Pemasaran 

Awalnya kegiatan pemasaran di home industry Ketupat Air Tanjung 

terbilang cukup menarik. Pada awalnya memulai promosi dengan cara 

menawarkan produk dari rumah ke rumah, sehingga para konsumen bebas 

memilih dan bertanya tentang produk-produk yang dihasilkan. Tetapi, ada 

kerabatnya yang menyarankan promosi melalui internet yaitu di Group 

Facebook Wisata Kuliner Tasik, sejak saat itu Ibu Ade Kartini menyuruh 

anaknya untuk melakukan promosi di Facebook. Sejak saat itulah dilakukan 

promosi melalui media internet, akan tetapi ada aturan yang harus dipatuhi 

anggota Group Facebook Wisata Kuliner Tasik yaitu setiap anggota hanya 

diperbolehkan posting produk dagangannya sehari satu kali. 

Jika melihat kompetitor-kompetitor yang bergerak dibidang usaha 

yang sama, memang sudah cukup banyak. Tetapi Ibu Ade Kartini 

mensiasatinya dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada, 

yaitu dengan cara : 

1) Harga produk yang diproduksi cukup terjangkau dibandingkan 

dengan kompetitor yang lainnya, 

2) Menjaga hubungan dengan relasi, 

3) Mengutamakan kualitas, 

4) Mentarif biaya ongkos kirim sesuai jarak dan gratis biaya ongkos 

kirim untuk daerah-daerah tertentu, 
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5) Memberikan bonus produk untuk pembelian dalam jumlah yang 

banyak. 

4.1.3. Struktur Organisasi 

Usaha Ketupat Air Tanjung yang di miliki oleh Ibu Ade Kartin mempunyai 

struktur organisasi yang terdiri dari pemilik, manajemen dan karyawan. Dalam 

struktur organisasi ini terlihat adanya hubungan koordinasi diantara semua bagian 

sehingga pengawasan yang dilaksanakan serta pengendalian terhadap pekerjaan 

atau tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efesien. 

Jika dilihat dari bentuk organisasi usaha Ketupat Air Tanjung termasuk ke 

dalam bentuk organisasi garis (Line Organization), dimana dalam organisasi bentuk 

garis tugas dari pimpinan berangsur turun dan dilaksanakan oleh karyawan yang 

ada di bawahnya, setuju dengan perintah dan kebijakan pimpinan 

 Sifat-sifat organisasi bentuk aris adalah sebagai berikut : 

1. Organisasi kecil dalam arti jumlah karyawan sedikit, aktivitasnya tidak 

terlalu banyak 

2. Hubungan langsung antar bawahan dengan atasan dapat dilaksanakan 

secara tatp muka (face to face) 

3. Struktur organisasi masih sederhana 

4. Setiap orang yang ada dalam organisai bisa saling kenal mengenal 
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4.1.3.1. Gambar Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. 

Struktur Organisasi

PEMILIK 

BAGIAN PEMASARAN BAGIAN KEUANGAN 

KARYAWAN 

BAGIAN PRODUKSI 

RESELLER KURIR KARYAWAN 
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4.1.3.2. Uraian Pekerjaan 

Berikut adalah pembagian tugas di home industry Ketupat Air Tanjung 

milik Ibu Ade Kartini :  

a) Pemilik : 

- Memberi arahan serta informasi penting yang berkaitan dengan urusan 

perusahaan 

- Mengambil keputusan untuk kemajuan Pemasaran Ketupat Air Tanjung 

b) Bagian Pemasaran : 

- Sebagai bagian yang memperkenalkan suatu perusahaan kepada 

masyarakat, melalui produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. 

- Bertugas dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dengan cara 

menjual produk perusahaan tersebut. 

- Bertugas dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan 

masyarakat serta menjembatani antara perusahaan dengan lingkungan 

eksternal. 

- Bertugas untuk menyerap informasi dan menyampaikan kepada 

perusahaan tentang segala sesuatu yang bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas dan penjualan produk. 

 Reseller : menjual kembali produk dengan harga yang lebih tinggi 

dari harga awal yang dibeli oleh reseller. 

 Kurir : mengantarkan barang dari pengirim kepada tujuan dengan 

selamat. 
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c) Bagian Keuangan :  

 Melakukan pengaturan keuangan perusahaan 

 Melakukan transaksi keuangan perusahaan 

 Melakukan pembayaran kepada supplier 

 Berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait 

dengan aktivitas keuangan perusahaan 

 Mengontrol aktivitas keuangan / transaksi keuangan perusahaan 

d) Bagian Produksi dan Karyawan Produksi : 

 Melaksanakan kebijakan dan rencana produksi. 

 Melaksanakan produksi dan prosedur kualitas sesuai dengan 

ketentuan perusahaan. 

 Mengatur dan mengontrol bahan baku proses produksi sehingga 

menjadi bahan dengan ketentuan target yang telah ditentukan 

perusahaan. 

4.1.4. Kepegawaian 

Urusan kepegawaian di usaha Ketupat Air Tanjung dipegang oleh pemilik 

dengan mengacu kepada perusahaan sebagai dasar dalam mengatur tugas dan 

tanggung jawab masing-masing karyawan ssetiap bagian. 

Berikut adalah data karaywan usaha Ketupat Air Tanjung milik Ibu Ade 

Kartini yang disajikan dalam tabel yang dikelompokkan berdasarkan unit kerja, 

umur, tingkat pendidikan, masa kerja dan jenis kelamin. 
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1. Unit Kerja 

No Unit Kerja Jumlah 

1. Pemilik 1 

2. Bagian Pemasaran 1 

3. Bagian Keuangan 1 

4. Bagian Produksi 3 

5. Kurir 2 

Total 8 

 

Tabel 4.1. Unit Kerja 

2. Umur 

No Umur Jumlah 

1. 17 – 20 Tahun 1 

2. 21 – 30 Tahun 3 

3. 31 – 40 Tahun 1 

4. 41 – 50 Tahun 3 

Total 8 

 

Tabel 4.2. Umur 

3. Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. D2 1 

2. SMA 1 

3. SMP 6 

Total 8 

Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan 
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4. Masa Kerja 

No Umur Jumlah 

1. ≥ 4 Tahun 5 

2. ≥ 3 Tahun 0 

3. ≥ 2 Tahun 0 

4. ≥ 1 Tahun 3 

Total 8 

 

Tabel 4.4. Masa Kerja 

5. Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki – laki 5 

2. Perempuan 0 

Total 8 

 

Tabel 4.5. Jenis Kelamin 

4.1.5. Fasilitas Yang Dimiliki 

4.1.5.1. Fasilitas Operasional 

Fasilitas adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-

alat yang disediakan agar dapat digunakan untuk kepentingan bersama 

dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Fasilitas operasional yang 

dimiliki oleh pengusaha Ketupat Air Tanjung yaitu : 

1. Laptop  : 1 unit 

2. Sepeda motor : 2 unit 

 



53 
 

 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1    Profil Responden 

Jumlah responden yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 25 orang. 

Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran instrumen penelitian yang berupa 

kuesioner hingga diperoleh karakteristik responden yang dibagi berdasarkan 

kelompok jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lamanya menjadi pelanggan. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah persentase  

responden adalah sebagai berikut. 

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin secara umum dapat memberikan perbedaan pada  

perilaku seseorang. Dalam suatu bidang kerja, jenis kelamin seringkali 

dapat menjadi pembeda aktivitas yang dilakukan oleh individu. Penyajian 

data responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut ini: 

Gambar 4.2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

Berdasarkan gambar 4.2. dapat diketahui bahwa  responden  

terbanyak  adalah perempuan yaitu sebanyak 20 orang (80%) dibanding 

laki-laki yang hanya 5 orang (20%). 

20% ; 
5 

80% 
; 20 

LAKI-LAKI PEREMPUAN
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4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Gambar 4.3. Responden Berdasarkan Usia 

 

Sumber: Pelanggan Ketupat Air Tanjung Tahun 2019 

 

Berdasarkan gambar 4.3. dapat diketahui bahwa responden yang 

berumur  antara 17-25 tahun sebanyak 4 orang atau (16%) dan responden 

yang berumur  antara 26-35 tahun sebanyak 13 orang atau (52%), usia 

responden  36 - 45 tahun sebanyak 3 orang atau (12%) dan usia responden 

46–55 tahun sebanyak 5 orang atau (20%). Hal ini menunjukan bahwa 

pelanggan ketupat air tanjung sebagian besar berusia produktif.  

4.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan seringkali dipandang sebagai satu kondisi yang  

mencerminkan kemampuan seseorang, baik kemampuan secara  

intelektualitas maupun kemampuan secara teknis. Penyajian data responden 

pelanggan ketupat air tanjung berdasarkan pendidikannya adalah 

sebagaimana terlihat pada gambar 4.4. berikut ini : 

 

16% ; 4

52% ; 13

12% ;  3

20% ; 6
17 - 25 Tahun

26 - 35 Tahun

36 - 45 Tahun

46 - 55 Tahun
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Gambar 4.4. Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Sumber: Pelanggan Ketpat Air Tanjung Tahun 2019 

 

Berdasarkan gambar 4.4. menunjukan data bahwa pelanggan ketupat 

air tanjung dengan responden yang berpendidikan SMP sebanyak 3 orang 

(12%), sedangkan responden yang  berpendidikan  SMA yaitu sebanyak 7 

orang (28%), D3 sebanyak 7 orang (9%) dan S1 sebanyak 10  orang (40%) 

dari jumlah responden. Hal ini menunjukan bahwa pelanggan ketupat air 

tanj  ung sebagian besar memiliki pendidikan menengah atas.  

 

4.2.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi 

Pelanggan 

Karakteristik pelanggan yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

berdasarkan lamanya menjadi pelanggan ketupat air tanjung yang 

ditunjukkan pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

12% ; 3

28% ; 7

20% ; 5

40% ; 10 SMP

SMA

D3

S1
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Gambar 4.5. Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Pelanggan 

 

Sumber: Pelanggan Ketupat Air Tanjung 

Berdasarkan gambar 4.5.  diatas, dapat dilihat bahwa pelanggan yang  

menjadi responden dalam penelitian ini yaitu > 1 tahun ada 14 orang (56%), 

lamanya menjadi pelanggan yang < 1 tahun ada 8  orang (32%) dan pelanggan 

yang > 2 tahun ada 3 orang (12%). Hal ini disebabkan banyaknya pelanggan 

yang reorder dan adapula sebagian orang yang baru mengetahui Ketupat Air 

Tanjung. 

4.2.2.   Pelaksanaan Variabel X dan Y 

Untuk menerangkan tanggapan responden terhadap variabel penelitian 

maka dilakukan analisis terhadap jawaban dari responden yang berkaitan dengan 

pernyataan yang ada. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pernyataan yang 

berasal dari variabel strategi pemasaran online dan keputusan pembelian, maka 

penulis akan mendeskripsikan masing-masing item pernyataan secara terpisah dan 

dari analisis tersebut dapat diketahui berapa banyak responden yang memilih 

alternatif jawaban tertentu dan akan diperoleh nilai rata-rata tertinggi hingga 

terendah. Untuk menerangkan  tanggapan responden terhadap variabel penelitian, 

dilakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan berkaitan dengan pernyataan 

32% ; 8

56% ; 14

12% ; 3

< 1 TAHUN

> 1 TAHUN

> 2 TAHUN
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yang ada. Pernyataan terdiri dari strategi pemasaran online adalah 12  item, dan 

keputusan pembelian  12  item. 

4.2.2.1. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Strategi Pemasaran 

Online 

Pernyataan strategi pemasaran online memiliki  pernyataan dengan 

lima pilihan jawaban. Hasil tanggapan responden terhadap item pernyataan 

variabel komunikasi dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. 

Strategi Pemasaran Online adalah sebuah proses penyusunan 

komunikasi yang sebelumnya sudah di susun dengan beberapa kaedah dan 

bertujuan untuk memberikan sebuah informasi kepada seseorang mengenai 

produk barang atau jasa yang sedang anda jajakan di internet, dalam kaitan 

untuk memenuhi dari kebutuhan dan keinginan pengguna melalui online 

atau bisa disebut media internet.9 

Tabel 4.6. Tanggapan Responden mengenai : 

“Produk yang dijual tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama ” 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.6. diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 53%, menyatakan setuju 

sebanyak 10 orang atau 38%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

                                                             
9 https://bukainfo.com 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 11 55 53%

Setuju 4 10 40 38%

Kurang Setuju 3 2 6 6%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1%

25 104 100%Jumlah
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setuju sebanyak 2 orang atau 6%, sedangkan responden dengan jawaban 

tidak setuju berjumlah 1 orang atau 2% dan yang meyatakan sangat tidak 

setuju berjumlah 1 orang atau 1%. Total skor yang didapatkan pada tabel 

4.6. adalah 104, ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori baik 

berdasarkan tabel 3.3  pada halaman 30. 

Tabel 4.7. Tanggapan Responden mengenai : 

“Produk yang dijual mempunyai rasa yang lebih enak dibandingan dengan produk 

yang lainnya ” 

 

 
 Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019  

Berdasarkan tabel 4.7. diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 51%, menyatakan setuju 

sebanyak 11 orang atau 41%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 2 orang atau 6%, sedangkan responden dengan jawaban tidak 

setuju berjumlah 1 orang atau 2% dan tidak ada responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.7 adalah 

107, ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik 

berdasarkan tabel 3.3  pada halaman 30. 

 

 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 11 55 51%

Setuju 4 11 44 41%

Kurang Setuju 3 2 6 6%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 107 100%Jumlah
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         Tabel 4.8. Tanggapan Responden mengenai : 

“Produk yang dijual layak untuk dijadikan oleh-oleh ” 

 

 
 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 48%, menyatakan setuju 

sebanyak 10 orang atau 38%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 4 orang atau 12%, sedangkan responden dengan jawaban 

tidak setuju berjumlah 1 orang atau 2% dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju atau 0%. Total skor yang didapatkan pada 

tabel 4.8 adalah 104, ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori 

baik berdasarkan tabel 3.3  pada halaman 30. 

Tabel 4.9. Tanggapan Responden mengenai : 

“Tempat pengambilan produk nyaman ” 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 10 50 48%

Setuju 4 10 40 38%

Kurang Setuju 3 4 12 12%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 104 100%Jumlah

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 11 55 52%

Setuju 4 10 40 38%

Kurang Setuju 3 3 9 8%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 106 100%Jumlah
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Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 52%, menyatakan setuju 

sebanyak 10 orang atau 38%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 3 orang atau 8%, sedangkan responden dengan jawaban tidak 

setuju berjumlah 1 orang atau 2% dan sisa responden lainnya menyatakan 

sangat tidak setuju dengan jumlah 0 orang atau 0%. Total skor yang didapatkan 

pada tabel 4.9 adalah 106, ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori 

sangat baik berdasarkan tabel 3.3  pada halaman 30. 

Tabel 4.10. Tanggapan Responden mengenai: 

“ Alamat tempat pengambilan produk berada di lokasi yang strategis ” 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang atau 47%, menyatakan setuju 

sebanyak 12 orang atau 45%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 2 orang atau 6%, sedangkan responden dengan jawaban tidak 

setuju berjumlah 1 orang atau 2% dan sisa responden lainnya menyatakan 

sangat tidak setuju dengan jumlah 0 orang atau 0%. Total skor yang didapatkan 

pada tabel 4.10 adalah 106 ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori 

sangat baik berdasarkan tabel 3.3  pada halaman 30. 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 10 50 47%

Setuju 4 12 48 45%

Kurang Setuju 3 2 6 6%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 106 100%Jumlah
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Tabel 4.11. Tanggapan Responden mengenai : 

“Akses menuju lokasi pengambilan produk mudah ” 

 
 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 52%, menyatakan setuju 

sebanyak 10 orang atau 38%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 3 orang atau 8%, responden yang menjawab tidak setuju  

sebanyak 1 orang atau 2% dan tidak ada responden yang menyatakan sangat 

tidak setuju 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.11 adalah 106, ini 

berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 

3.3  pada halaman 30. 

Tabel 4.12. Tanggapan Responden mengenai : 

“Harga produk yang ditawarkan terjangkau ” 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 11 55 52%

Setuju 4 10 40 38%

Kurang Setuju 3 3 9 8%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 106 100%Jumlah

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 14 70 63%

Setuju 4 9 36 32%

Kurang Setuju 3 1 3 3%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 111 100%Jumlah
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Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 14 orang atau 63%, menyatakan setuju 

sebanyak 9 orang atau 32%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 1 orang atau 3%, sedangkan responden dengan jawaban tidak 

setuju berjumlah 1 orang atau 2% dan tidak ada responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.12 adalah 111, 

ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan 

tabel 3.3  pada halaman 30. 

Tabel 4.13. Tanggapan Responden mengenai : 

“ Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas ” 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang atau 49%, menyatakan setuju 

sebanyak 10 orang atau 39%, kemudian responden yang menyatakan kurang 

setuju sebanyak 3 orang atau 9%, sedangkan responden dengan jawaban tidak 

setuju berjumlah 1 orang atau 2% dan sisa responden lainnya menyatakan 

sangat tidak setuju dengan jumlah 1 orang atau 1%. Total skor yang didapatkan 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 10 50 49%

Setuju 4 10 40 39%

Kurang Setuju 3 3 9 9%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1%

25 102 100%Jumlah
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pada tabel 4.13 adalah 102 ini, berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori 

baik berdasarkan tabel 3.3  pada halaman 30. 

     Tabel 4.14. Tanggapan Responden mengenai: 

“ Harga yang ditawarkan lebih mahal dari pedagang yang lain ” 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang atau 43%, menyatakan setuju 

sebanyak 12 orang atau 46%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 3 orang atau 9%, sedangkan responden dengan jawaban tidak 

setuju berjumlah 1 orang atau 2% dan tidak ada responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.14 adalah 

104, ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan 

tabel 3.3 pada halaman 30. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 9 45 43%

Setuju 4 12 48 46%

Kurang Setuju 3 3 9 9%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 104 100%Jumlah
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 Tabel 4.15. Tanggapan Responden mengenai : 

“ Promosi produk di internet sangat menarik minat pembeli ” 

 

 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 51%, menyatakan setuju 

sebanyak 11 orang atau 41%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 2 orang atau 6%, sedangkan responden dengan jawaban tidak 

setuju berjumlah 1 orang atau 2% dan tidak ada responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.15 adalah 

107, ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik 

berdasarkan tabel 3.3  pada halaman 30. 

       Tabel 4.16. Tanggapan Responden mengenai : 

“ Pemberian bonus produk kepada pelanggan ” 

 

 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 11 55 51%

Setuju 4 11 44 41%

Kurang Setuju 3 2 6 6%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 107 100%Jumlah

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 11 55 53%

Setuju 4 9 36 35%

Kurang Setuju 3 3 9 9%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1%

25 103 100%Jumlah
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Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 53%, menyatakan setuju 

sebanyak 9 orang atau 35%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 3 orang atau 9%, sedangkan responden dengan jawaban tidak 

setuju berjumlah 1 orang atau 2% dan responden yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 1 orang atau 1%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.16 

adalah 103, ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori baik 

berdasarkan tabel 3.3  pada halaman 30. 

Tabel 4.17. Tanggapan Responden mengenai : 

“ Promosi gratis biaya ongkos kirim untuk daerah tertentu ” 

 

 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 51%, menyatakan setuju 

sebanyak 11 orang atau 41%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 2 orang atau 6%, sedangkan responden dengan jawaban tidak 

setuju berjumlah 1 orang atau 2% dan tidak responden yang menyatakan sangat 

tidak setuju atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.17 adalah 107, 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 11 55 51%

Setuju 4 11 44 41%

Kurang Setuju 3 2 6 6%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 107 100%Jumlah
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ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori sangat berdasarkan tabel 

3.3  pada halaman 30. 

Dari penilaian indikator pada tabel-tabel tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa nilai tanggapan responden terhadap strategi pemasaran online 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 4.18. Tanggapan Responden Terhadap Strategi Pemasaran Online 

No Pernyataan (Item) 
Skor 

Aktual 
Kategori 

1 
Produk yang dijual tidak bisa disimpan dalam 

waktu yang lama 
104 Baik 

2 
Produk yang dijual mempunyai rasa yang lebih 

enak dibandingan dengan produk yang lainnya 107 Sangat Baik 

3 
Produk yang dijual layak untuk dijadikan oleh-

oleh 104 Baik 

4 Tempat pengambilan produk nyaman 106 Sangat Baik 

5 
Alamat tempat pengambilan produk berada di 

lokasi yang strategis 106 Sangat Baik 

6 
Akses menuju lokasi pengambilan produk 

mudah 106 Sangat Baik 

7 Harga produk yang ditawarkan terjangkau  111 Sangat Baik 

8 Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas 102 Baik 

9 
Harga yang ditawarkan lebih mahal dari 

pedagang yang lain 104 Baik 

10 
Promosi produk di internet sangat menarik 

minat pembeli 107 Sangat Baik 

11 Pemberian bonus produk kepada pelanggan 103 Baik 

12 
Promosi gratis biaya ongkos kirim untuk 

daerah tertentu 107 Sangat Baik 

Jumlah 1267  

Rata – rata 105,58 Sangat Baik 

 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.18 nilai total skor rata-rata tanggapan responden 

terhadap 12 pernyataan yang berhubungan dengan strategi pemasaran online 
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adalah 105,58 jadi berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

pemasaran online keupat air tanjung berada pada kategori sangat baik. 

4.2.2.2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Keputusan 

Pembelian 

Keputusan pembelian adalah suatu jalan yang diambil konsumen 

dalam memilih suatu produk dengan pertimbangan beberapa alternatif , 

yang mana dalam salah satu alternatif tersebut akan cenderung mendorong 

konsumen dalam melakukan pembelian. Dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau 

jasa, biasaya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan 

produk yang sudah di kenal oleh masyarakat. 

Pernyataan keputusan pembelian memiliki 12 pernyataan dengan lima 

pilihan jawaban. Hasil tanggapan responden terhadap item pernyataan variabel 

keputusan pembelian dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. 

Tabel 4.19. Tanggapan Responden mengenai : 

“Saya memiliki perhatian terhadap promosi Ketupat Air Tanjung ” 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang atau 56%, menyatakan setuju 

sebanyak 9 orang atau 34%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 12 60 56%

Setuju 4 9 36 34%

Kurang Setuju 3 3 9 8%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 107 100%Jumlah
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setuju sebanyak 3 orang atau 8%, responden yang menyatakan  tidak setuju 

sebanyak 1 orang atau 2%, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat 

tidak setuju atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.19 adalah 107, 

ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan 

tabel 3.3  pada halaman 30. 

Tabel 4.20. Tanggapan Responden mengenai : 

“Sebelum memutuskan untuk membeli, saya mencari informasi mengenai 

produk” 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang atau 44%, menyatakan setuju 

sebanyak 11 orang atau 43%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 3 orang atau 9% sedangkan responden dengan jawaban tidak 

setuju berjumlah 2 orang atau 4% dan tidak ada responden lainnya yang 

menyatakan sangat tidak setuju atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 

4.20 adalah 102, ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori baik 

berdasarkan tabel 3.3  pada halaman 30. 

 

 

 

 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 9 45 44%

Setuju 4 11 44 43%

Kurang Setuju 3 3 9 9%

Tidak Setuju 2 2 4 4%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 102 100%Jumlah
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Tabel 4.21. Tanggapan Responden mengenai : 

“Saya berkeinginan membeli karena ketertarikannya terhadap promosi produk ” 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang atau 56%, menyatakan setuju 

sebanyak 10 orang atau 37%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 2 orang atau 6%, sedangkan responden dengan jawaban tidak 

setuju berjumlah 1 orang atau 2% dan tidak ada responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.21 adalah 

108, ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik 

berdasarkan tabel 3.3 pada halaman 30. 

       Tabel 4.22. Tanggapan Responden mengenai : 

“Saya berminat membeli apabila harga produk sesuai dengan kualitasnya ” 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.22 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 51%, menyatakan setuju 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 12 60 56%

Setuju 4 10 40 37%

Kurang Setuju 3 2 6 6%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 108 100%Jumlah

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 11 55 51%

Setuju 4 11 44 41%

Kurang Setuju 3 3 9 8%

Tidak Setuju 2 0 0 0%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 108 100%Jumlah
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sebanyak 11 orang atau 41%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 3 orang atau 8%, sedangkan tidak ada responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju atau 0%.Total skor yang 

didapatkan pada tabel 4.22 adalah 108, ini berarti penyataan tersebut masuk 

dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.3  pada halaman 30. 

Tabel 4.23. Tanggapan Responden mengenai : 

“Saya berkeinginan membeli produk jika ada diskon” 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang atau 47%, menyatakan setuju 

sebanyak 12 orang atau 45%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 2 orang atau 6%, sedangkan responden dengan jawaban tidak 

setuju berjumlah 1 orang atau 2% dan tidak ada responden yang meyatakan 

sangat tidak setuju atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.23 adalah 

106, ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik 

berdasarkan tabel 3.3  pada halaman 30. 

 

 

 

 

 

 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 10 50 47%

Setuju 4 12 48 45%

Kurang Setuju 3 2 6 6%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 106 100%Jumlah
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Tabel 4.24. Tanggapan Responden mengenai : 

“Saya membeli  produk karena kebutuhan ” 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 52%, menyatakan setuju 

sebanyak 10 orang atau 38%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 3 orang atau 8%, responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 1 orang atau 2% dan tdak ada responden yang menyatakan sangat 

tidak setuju atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.24 adalah 106, 

ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan 

tabel 3.3  pada halaman 30. 

Tabel 4.25. Tanggapan Responden mengenai : 

“Saya berkeinginan membeli produk dikarenakan ketertarikannya terhadap gratis 

biaya kirim ” 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 11 55 52%

Setuju 4 10 40 38%

Kurang Setuju 3 3 9 8%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 106 100%Jumlah

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 11 55 52%

Setuju 4 10 40 38%

Kurang Setuju 3 2 6 6%

Tidak Setuju 2 2 4 4%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 105 100%Jumlah
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Berdasarkan tabel 4.25 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 52%, menyatakan setuju 

sebanyak 10 orang atau 38%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 2 orang atau 6%, responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 2 orang atau 2% dan tidak ada responden yang menyatakan sangat 

tidak setuju atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.25 adalah 105, 

ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan 

tabel 3.3  pada halaman 30. 

 

Tabel 4.26. Tanggapan Responden mengenai : 

“Saya akan membeli produk jika mendapatkan bonus ” 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.26 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang atau 47%, menyatakan setuju 

sebanyak 12 orang atau 45%, kemudian responden yang menyatakan kurang 

setuju sebanyak 3 orang tau 8%, dan tidak ada responden yang mengatakan 

tidak setuju dan responden yang meyatakan sangat tidak setuju atau masing-

masing 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.26 adalah 107, ini berarti 

penyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.3  

pada halaman 30. 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 10 50 47%

Setuju 4 12 48 45%

Kurang Setuju 3 3 9 8%

Tidak Setuju 2 0 0 0%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 107 100%Jumlah
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Tabel 4.27. Tanggapan Responden mengenai : 

“Saya puas dengan rasa produk dan merekomendasikan kepada orang lain ” 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.27 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang atau 56%, menyatakan setuju 

sebanyak 9 orang atau 33%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 4 orang atau 11%, sedangkan tidak ada responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju atau masing-masing 0%. Total 

skor yang didapatkan pada tabel 4.27 adalah 108, ini berarti penyataan tersebut 

masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.3  pada halaman 30. 

Tabel 4.28. Tanggapan Responden mengenai : 

“Saya puas dengan pelayanannya sehingga saya memutuskan untuk membeli 

produk ” 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 12 60 56%

Setuju 4 9 36 33%

Kurang Setuju 3 4 12 11%

Tidak Setuju 2 0 0 0%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 108 100%Jumlah

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 13 65 61%

Setuju 4 9 36 34%

Kurang Setuju 3 0 0 0%

Tidak Setuju 2 3 6 6%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 107 100%Jumlah
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Berdasarkan tabel 4.28 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang atau 61%, menyatakan setuju 

sebanyak 9 orang atau 34%, kemudian tidak ada responden yang menyatakan 

kurang setuju atau 0%, sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 3 orang atau 6% dan tidak ada responden yang menyatakan sangat 

tidak setuju atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.28 adalah 107, 

ini berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan 

tabel 3.3  pada halaman 30. 

Tabel 4.29. Tanggapan Responden mengenai : 

“Saya memutuskan untuk membeli produk setelah membandingkan dengan 

produk yang lain ” 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.29 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang atau 48%, menyatakan setuju 

sebanyak 10 orang atau 38%, kemudian responden yang menyatakan kurang 

setuju sebanyak 5 orang atau 14%, tidak ada responden yang menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju atau masing-masing 0%. Total skor yang 

didapatkan pada tabel 4.29 adalah 105, ini berarti penyataan tersebut masuk 

dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.3  pada halaman 30. 

 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 10 50 48%

Setuju 4 10 40 38%

Kurang Setuju 3 5 15 14%

Tidak Setuju 2 0 0 0%

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0%

25 105 100%Jumlah
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Tabel 4.30. Tanggapan Responden mengenai : 

“Saya memutuskan untuk membeli kembali produk karena kualitasnya baik ” 

 

 
 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

 

 

Berdasarkan tabel 4.30 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 53%, menyatakan setuju 

sebanyak 10 orang atau 38%, kemudian responden yang menyatakan kurang 

setuju sebanyak 2 orang atau 6%, responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 1 orang atau 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 

1 orang atau 1%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.30 adalah 104, ini 

berarti penyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.3  

pada halaman 30. 

Dari penilaian indikator pada tabel-tabel tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa nilai tanggapan responden terhadap keputusan pembelian 

adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

Kategoi Penilaian
Bobot 

Nilai

Jumlah 

Responden
Skor Persentase

Sangat Setuju 5 11 55 53%

Setuju 4 10 40 38%

Kurang Setuju 3 2 6 6%

Tidak Setuju 2 1 2 2%

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 1%

25 104 100%Jumlah
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Tabel 4.31. Tanggapan Responden Terhadap Keputusan Pembelian 

No Pernyataan (Item) 
Skor 

Aktual 
Kategori 

1 
Saya memiliki perhatian terhadap promosi 

Ketupat Air Tanjung 
107 Sangat Baik 

2 
Sebelum memutuskan untuk membeli, saya 

mencari informasi mengenai produk 
102 Baik 

3 
Saya berkeinginan membeli karena 

ketertarikannya terhadap promosi produk 
108 Sangat Baik 

4 
Saya berminat membeli apabila harga produk 

sesuai dengan kualitasnya  
108 Sangat Baik 

5 
Saya berkeinginan membeli produk jika ada 

diskon  
106 Sangat Baik 

6 Saya membeli  produk karena kebutuhan  106 Sangat Baik 

7 

Saya berkeinginan membeli produk 

dikarenakan ketertarikannya terhadap gratis 

biaya kirim 

105 Sangat Baik 

8 
Saya akan membeli produk jika mendapatkan 

bonus 
107 Sangat Baik 

9 
Saya puas dengan rasa produk dan 

merekomendasikan kepada orang lain 
108 Sangat Baik 

10 
Saya puas dengan pelayanannya sehingga saya 

memutuskan untuk membeli produk 
107 Sangat Baik 

11 

Saya memutuskan untuk membeli produk 

setelah membandingkan dengan produk yang 

lain 

105 Sangat Baik 

12 
Saya memutuskan untuk membeli kembali 

produk karena kualitasnya baik 
104 Baik 

Jumlah 1273   

Rata-rata 106,0833 Sangat Baik 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.31 nilai total skor rata-rata tanggapan responden 

terhadap 12 pernyataan yang berhubungan dengan keputusan pembelian adalah 

106,08 jadi berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian ketupat air tanjung berada pada kategori sangat baik. 

4.3. Analisis Data 

4.3.1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas tinggi, namun sebaliknya instrumen yang kurang valid 

memiliki validitas rendah. Jika r–hitung > r–table berarti  item (butir item)  

valid dan sebaliknya jika r–hitung < r–table maka butir item tersebut tidak  

valid. Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan responden  yaitu 

sebanyak 25 orang. Hasil uji validitas butir item untuk masing-masing variabel 

disajikan pada halaman berikut ini. 

4.3.1.1. Pengujian Validitas Strategi Pemasaran Online 

Mencari nilai validasi di sebuah item kita mengkolerasikan skor 

item dengan total item-item tersebut. Jika item yang tidak memenuhi 

syarat maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Adapun syarat 

yang harus dipenuhi tersebut menurut Sugiyono (2017 : 126) 

3. Jika koefisien r > 0,30 maka item tersebut dinyatakan valid 

4. Jika koefisien r < 0,30 maka item tersebut dinyatakan tidak valid 
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Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan responden 

sebanyak 25 responden. Hasil uji validitas pernyataan untuk masing-

masing validitas dari Strategi Pemasaran Online :   

Tabel 4.32. Hasil Perhitungan Uji Validitas Strategi Pemasaran Online 

No Pernyataan (Item) 
Nilai 

r-hitung 

Nilai 

r-kritik 
Kriteria 

1 
Produk yang dijual tidak bisa 

disimpan dalam waktu yang lama 
0,727 0,3 Valid 

2 

Produk yang dijual mempunyai rasa 

yang lebih enak dibandingan 

dengan produk yang lainnya 

0,907 0,3 Valid 

3 
Produk yang dijual layak untuk 

dijadikan oleh-oleh 
0,901 0,3 Valid 

4 
Tempat pengambilan produk 

nyaman 
0,886 0,3 Valid 

5 
Alamat tempat pengambilan produk 

berada di lokasi yang strategis 
0,926 0,3 Valid 

6 
Akses menuju lokasi pengambilan 

produk mudah 
0,782 0,3 Valid 

7 
Harga produk yang ditawarkan 

terjangkau  
0,688 0,3 Valid 

8 
Harga yang ditawarkan sesuai 

dengan kualitas 
0,911 0,3 Valid 

9 
Harga yang ditawarkan lebih mahal 

dari pedagang yang lain 
0,898 0,3 Valid 

10 
Promosi produk di internet sangat 

menarik minat pembeli 
0,823 0,3 Valid 

11 
Pemberian bonus produk kepada 

pelanggan 
0,894 0,3 Valid 

12 
Promosi gratis biaya ongkos kirim 

untuk daerah tertentu 
0,750 0,3 Valid 

 

Sumber: Data diolah, 2019 
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4.3.1.2. Pengujian Validitas Keputusan Pembelian 

Mencari nilai validasi di sebuah item kita mengkolerasikan skor item 

dengan total item-item tersebut. Jika item yang tidak memenuhi syarat maka 

item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Adapun syarat yang harus 

dipenuhi tersebut menurut Sugiyono (2017 : 126) 

1. Jika koefisien r > 0,30 maka item tersebut dinyatakan valid 

2. Jika koefisien r < 0,30 maka item tersebut dinyatakan tidak valid 

Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan responden 

sebanyak 25 responden. Hasil uji validitas pernyataan untuk masing-masing 

validitas dari Keputusan Pembelian Customer :   

Tabel 4.33. Hasil Perhitungan Uji Validatas Keputusan Pembelian 

No Pernyataan (Item) 
Nilai 

r-hitung 

Nilai 

r-kritik 
Kriteria 

1 
Saya memiliki perhatian terhadap 

promosi Ketupat Air Tanjung 
0,411 0,3 Valid 

2 

Sebelum memutuskan untuk 

membeli, saya mencari informasi 

mengenai produk 

0,395 0,3 Valid 

3 

Saya berkeinginan membeli 

karena ketertarikannya terhadap 

promosi produk 

0,679 0,3 Valid 

4 

Saya berminat membeli apabila 

harga produk sesuai dengan 

kualitasnya  

0,808 0,3 Valid 

5 
Saya berkeinginan membeli 

produk jika ada diskon 
0,739 0,3 Valid 

6 
Saya membeli  produk karena 

kebutuhan  
0,504 0,3 Valid 
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7 

Saya berkeinginan membeli 

produk dikarenakan 

ketertarikannya terhadap gratis 

biaya kirim 

0,646 0,3 Valid 

8 
Saya akan membeli produk jika 

mendapatkan bonus 
0,662 0,3 Valid 

9 

Saya puas dengan rasa produk dan 

merekomendasikan kepada orang 

lain 

0,797 0,3 Valid 

10 

Saya puas dengan pelayanannya 

sehingga saya memutuskan untuk 

membeli produk 

0,720 0,3 Valid 

11 

Saya memutuskan untuk membeli 

produk setelah membandingkan 

dengan produk yang lain 

0,604 0,3 Valid 

12 

Saya memutuskan untuk membeli 

kembali produk karena 

kualitasnya baik 

0,804 0,3 Valid 

 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

menunjukan tingkat reliabilitas konsistensi sebuah konstruk pernyataan yang  

digunakan. Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah sebuah instrumen 

telah dipastikan validitasnya. Untuk  melihat  reliabilitas  konstruk pernyataan  

adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’s Alpha dengan bantuan  

program IBM SPSS Statistics 25. Suatu pernyataan dapat  dikategorikan 

reliable jika nilai alpha lebih besar dari 0,6 (Ety Rochaety 2007:50). 
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4.3.2.1.Pengujian Reliabilitas Strategi Pemasaran Online 

Tabel 4.34. Perhitungan Reliabilitas Strategi Pemasaran Online 

 

 
 

 

 

Sumber: Data diolah, 2019 

Berdasarkan data pada tabel 4.34 diatas nilai cronbach’s Alpha 

variabel strategi pemasaran online adalah 0,780. Karena variabel strategi 

pemasaran online memiliki nilai Cronbach’s Alpha 0,780 lebih besar dari 

0.6, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari variabel strategi 

pemasaran online adalah realiable. 

4.3.2.2. Pengujian Reliabilitas Keputusan Pembelian 

Tabel 4.35. Perhitungan Reliabilitas Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2019 

Berdasarkan data pada tabel 4.35 diatas nilai cronbach’s Alpha 

variabel keputusan pembelian adalah 0,758. Karena variabel keputusan 

pembelian memiliki nilai Cronbach’s Alpha 0,758 lebih besar dari 0.6, 

maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari variabel keputusan 

pembelian adalah realiable. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,780 13 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,758 13 
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4.3.3. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi digunakan untuk mencari koefisien korelasi antara 

variabel Analisis regresi digunakan untuk mencari koefisien korelasi antara  

variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini  

digunakan regresi sederhana, sedangkan hipotesis dibuktikan dengan 

menggunakan perhitungan secara sistematis. Dari data yang diperoleh melalui  

IBM SPSS Statistics 25,  persamaan  regresi linear sederhana : 

Y= a + bX 

Dimana: 

Y = Strategi Pemasaran Online 

X = Keputusan Pembelian 

a = Parameter konstanta 

b = Parameter koefisien regresi 

Dari  hasil  seluruh  etimilasi  model persamaan  dapat  dilihat  pada  

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.36. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

Sumber: Data diolah, 2019 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,396 2,680  5,744 ,000 

X ,703 ,052 ,942 13,470 ,000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
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Dari hasil regresi linear sederhana didapat bilangan konstanta (a) 

sebesar  15,396 dan koefisien variabel (b) Strategi Pemasaran Online sebesar 

0,703. Dengan demikian dapat ditentukan persamaan regresinya adalah: 

Y=  15,396 + 0,703X. 

Dari  persamaan  regresi  diatas, maka interprestasi dari masing-

masing koefisien  variabel  adalah  sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar 15,396 diartikan bahwa variabel X jika tetap atau tidak  

mengalami penambahan atau penurunan maka keputusan pembelian  akan 

sebesar 15,396 poin. 

b. Koefisien variabel X sebesar 0,703. Artinya adalah bahwa setiap  

peningkatan persepsi terhadap variabel strategi pemasaran online sebesar 1 

satuan, maka akan meningkatkan persepsi terhadap keputusan pembelian 

sebesar + 0,703. 

4.3.4. Uji Determinasi  (R2) 

Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase strategi 

pemasaran online terhadap keputusan pembelian customer. 

Tabel 4.37. Hasil Uji Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,942a ,888 ,883 2,22705 

a. Predictors: (Constant), Strategi Pemasaran Online 

 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh nilai r2 sebesar 0,942. 

Maka selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X 
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terhadap Variabel Y dengan menggunakan koefisien determinan r2 yang 

dinyatakan dalam persentase. Hasilnya sebagai berikut: 

KD = (0,942)2  x 100% 

       = 0,8873 x 100% 

   = 88,73 %. 

Dari hasil perhitungan didapat nilai r2 sebesar 88,73%. Artinya bahwa 

strategi pemasaran online memberikan pengaruh sebesar 88,73% terhadap 

keputusan pembelian ketupat air tanjung, sedangkan 11,27% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak dimasukan dalam penelitian yang dilakukan. 

4.3.5. Uji t / Uji Partial 

Tabel 4.38. Hasil Perhitungan Uji t 

 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

Uji t ini merupakan pengujian secara parsial hipotesis tentang 

parameter koefisien regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel  

independen mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen  

dengan level signifikan 5% dan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika t hitung > t tabel maka variabel bebas  mempunyai  pengaruh terhadap  

variabel  terikat  (  Ho ditolak, Ha diterima). 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,396 2,680  5,744 ,000 

X ,703 ,052 ,942 13,470 ,000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
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2. Jika t hitung < t tabel maka variabel bebas  tidak  mempunyai pengaruh  

terhadap  variabel terikat (Ho diterima, Ha ditolak) 

Hasil perhitungan regresi memperlihatkan bahwa t-hitung yang lebih  

besar dari t-tabel yaitu 13,470 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang  berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya strategi pemasaran online mempunyai 

pengaruh  yang  signifikan  terhadap keputusan pembelian ketupat air tanjung. 

Dari  analisis diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

adanya  pengaruh yang signifikan antara strategi pemasaran online dan 

keputusan pembelian ketupat air tanjung diterima. 

4.4. Pengaruh Strategi Pemasaran Online Ketupat Air Tanjung Terhadap 

Keputusan Pembelian Customer 

Variabel strategi pemasaran online secara statistik berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian customer. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner maka  dilakukan 

pengujian validitas untuk mengukur sah tidaknya suatu  kuesioner. Kemudian 

dilakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui  bahwa jawaban responden 

terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke  waktu. Hasil dari uji validitas dan 

reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam setiap variabel valid dan 

reliabel. 

Dari  pembahasan  yang  telah diuraikan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Deskripsi jawaban dari strategi pemasaran online, mayoritas responden 

menyatakan bahwa strategi pemasaran online yang dilakukan oleh 

pengusaha Ketupat Air Tanjung di kategorikan sangat baik. Hal ini dapat 

dilihat dari jawaban responden dengan total rata-rata skor adalah 105,58 

termasuk dalam interval dengan kategori sangat baik. 

2. Hasil deskripsi jawaban dari keputusan pembelian customer dikategorikan 

sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dengan total rata-

rata skor yaitu 106,08 termasuk dalam interval dengan kategori sangat baik. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi strategi pemasaran 

online berpengaruh sebesar 88,73%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi 

atau  pengaruh strategi pemasaran online ketupat air tanjung terhadap 
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keputusan pembelian customer sebesar 88,73% sedangkan sisanya sebesar 

11,27% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian 

yang dilakukan. 

4. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh strategi pemasaran 

online terhadap keputusan pembelian ketupat air tanjung. Koefisien regresi 

linier sederhana sebesar 0,703 menyatakan bahwa setiap penambahan satu 

satuan strategi pemasaran online maka keputusan pembelian bertambah 

sebesar 0,703. 

5. Hasil perhitungan regresi memperlihatkan bahwa t-hitung yang lebih  besar 

dari t-tabel yaitu 13,470 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang  berarti 

strategi pemasaran online mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap 

keputusan pembelian ketupat air tanjung. 

6. Strategi pemasaran online memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian customer. 

5.2. Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagi Perusahaan 

Sehubungan dengan promosi media online yang telah dilakukan selama ini 

maka penelitian yang berhubungan dengan keputusan pembelian seperti ini 

dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan perusahaan dan 

digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam meningkatkan dan memajukan 

perusahaan. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil Uji determinasi menunjukkan masih ada variabel-variabel lain  yang 

harus diperhatikan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian lebih  lanjut, 

hendaknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian customer, karena dengan semakin banyak pembeli maka akan 

berpengaruh baik juga bagi target perusahaan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian 

 



 
 

 

 

Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian 

 

 

 



 
 

 

 

Lampiran 3 Kuesioner Penelitian 

 

PENGARUH STRATEGI PEMASARAN ONLINE 

KETUPAT AIR TANJUNG TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN CUSTOMER 

 

Kepada Yth, 

Bapak/Ibu/Saudara/i 

di 

Tempat 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan  di Pengusaha Ketupatt Air 

Tanjung, saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama  : Yayu Wahyuni 

NIM  : 4122.4.16.11.0088 

Jurusan / Fak : Manajemen / Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Instansi : Universtas Winaya Mukti 

 

Bersama ini mohon Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuisioner dari pertanyaan 

atau pernyataan yang tertera pada angket penelitan. Semua keterangan dan jawaban 

yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan bersifat rahasia dan tidak akan di ketahui oleh 

pihak lain kecuali peneliti sendiri. 

Atas kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i yang di berkan saya ucapkan terimakasih. 

 

Tasikmalaya, 20 Juli 2019 

Hormat saya, 

 

Yayu Wahyuni



 
 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 
 Berilah tanda ceklis (√) untuk setiap jawaban pernyataan yang paling tepat 

dan sesuai dengan keadaan dan mencerminkan pilihan Bapak/Ibu yang 

paling obyektif. 

 Semua pernyataan mempunyai lima alternatif jawaban, yaitu: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 Satu pernyataan hanya boleh dijawab dengan satu pilihan jawaban 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Jenis Kelamin    

 Laki-laki 

 Perempuan 

Usia 

 17-25 Tahun  

 26-35 Tahun 

Pendidikan Terakhir 

 SMP / Sederajat 

 SMA / Sederajat 

Lamanya Menjadi Pelanggan 

 Kurang dari 1 Tahun 

 Lebih dari 1 Tahun 

 Lebih dari 2 Tahun 

 

 

 

 

 36-45 Tahun 

 46-55 Tahun 

 

 D3                         Lainnya 

 S1 

 



 
 

 

 

A. Variabel Strategi Pemasaran Online (X) 

 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1 
Produk yang dijual tidak bisa disimpan dalam 

waktu yang lama           

2 
Produk yang dijual mempunyai rasa yang lebih 

enak dibandingan dengan produk yang lainnya           

3 
Produk yang dijual layak untuk dijadikan oleh-

oleh           

4 Tempat pengambilan produk nyaman 
          

5 
Alamat tempat pengambilan produk berada di 

lokasi yang strategis 
     

6 Akses menuju lokasi pengambilan produk mudah 
     

7 Harga produk yang ditawarkan terjangkau  

     

8 Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas      

9 
Harga yang ditawarkan lebih mahal dari 

pedagang yang lain      

10 

Promosi produk di internet sangat menarik minat 

pembeli 
     

11 Pemberian bonus produk kepada pelanggan 

     

12 
Promosi gratis biaya ongkos kirim untuk daerah 

tertentu      

 



 
 

 

 

B. Variabel Keputusan Pembelian Customer (Y) 

 

 

 

 

 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1 
Saya memiliki perhatian terhadap promosi 

Ketupat Air Tanjung           

2 
Sebelum memutuskan untuk membeli, saya 

mencari informasi mengenai produk           

3 
Saya berkeinginan membeli karena 

ketertarikannya terhadap promosi produk           

4 
Saya berminat membeli apabila harga produk 

sesuai dengan kualitasnya            

5 
Saya berkeinginan membeli produk jika ada 

diskon  
     

6 Saya membeli  produk karena kebutuhan  

     

7 
Saya berkeinginan membeli produk dikarenakan 

ketertarikannya terhadap gratis biaya kirim 
     

8 
Saya akan membeli produk jika mendapatkan 

bonus. 
     

9 
Saya puas dengan rasa produk dan 

merekomendasikan kepada orang lain      

10 
Saya puas dengan pelayanannya sehingga saya 

memutuskan untuk membeli produk      

11 
Saya memutuskan untuk membeli produk setelah 

membandingkan dengan produk yang lain      

12 
Saya memutuskan untuk membeli kembali 

produk karena kualitasnya baik      



 
 

 

 

Lampiran 4 Hasil Perhitungan SPSS Versi 25 

 Hasil Uji Statistik Dengan IBM SPSS Statistics 25 

1. Tabel Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Strategi Pemasaran 

Online 

 
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL

Pearson 

Correlation

1 ,455
*

,494
*

,636
**

,470
*

,978
** 0,171 ,769

**
,626

**
,455

*
,713

** 0,352 ,727
**

Sig. (2-

tailed)

0,022 0,012 0,001 0,018 0,000 0,414 0,000 0,001 0,022 0,000 0,084 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation
,455

* 1 ,921
**

,781
**

,968
**

,527
**

,680
**

,783
**

,847
**

,734
**

,807
**

,734
**

,907
**

Sig. (2-

tailed)

0,022 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation
,494

*
,921

** 1 ,710
**

,946
**

,592
**

,653
**

,788
**

,879
**

,797
**

,722
**

,673
**

,901
**

Sig. (2-

tailed)

0,012 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation
,636

**
,781

**
,710

** 1 ,809
**

,638
**

,677
**

,750
**

,755
**

,717
**

,775
**

,717
**

,886
**

Sig. (2-

tailed)

0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation
,470

*
,968

**
,946

**
,809

** 1 ,551
**

,722
**

,800
**

,872
**

,765
**

,776
**

,765
**

,926
**

Sig. (2-

tailed)

0,018 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation
,978

**
,527

**
,592

**
,638

**
,551

** 1 0,285 ,799
**

,692
**

,527
**

,727
**

,400
*

,782
**

Sig. (2-

tailed)

0,000 0,007 0,002 0,001 0,004 0,168 0,000 0,000 0,007 0,000 0,047 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation

0,171 ,680
**

,653
**

,677
**

,722
** 0,285 1 ,425

*
,627

**
,748

**
,498

*
,680

**
,688

**

Sig. (2-

tailed)

0,414 0,000 0,000 0,000 0,000 0,168 0,034 0,001 0,000 0,011 0,000 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation
,769

**
,783

**
,788

**
,750

**
,800

**
,799

**
,425

* 1 ,737
**

,682
**

,944
**

,580
**

,911
**

Sig. (2-

tailed)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 252+H+A1:O26

P5

P6

P7

P8

Correlations

P1

P2

P3

P4



 
 

 

 

 

2. Tabel Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Variabel Strategi Pemasaran 

Online 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,780 13 

 

 

Pearson 

Correlation
,626

**
,847

**
,879

**
,755

**
,872

**
,692

**
,627

**
,737

** 1 ,782
**

,668
**

,650
**

,898
**

Sig. (2-

tailed)

0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation
,455

*
,734

**
,797

**
,717

**
,765

**
,527

**
,748

**
,682

**
,782

** 1 ,657
**

,535
**

,823
**

Sig. (2-

tailed)

0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation
,713

**
,807

**
,722

**
,775

**
,776

**
,727

**
,498

*
,944

**
,668

**
,657

** 1 ,607
**

,894
**

Sig. (2-

tailed)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation

0,352 ,734
**

,673
**

,717
**

,765
**

,400
*

,680
**

,580
**

,650
**

,535
**

,607
** 1 ,750

**

Sig. (2-

tailed)

0,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,000 0,002 0,000 0,006 0,001 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation
,727

**
,907

**
,901

**
,886

**
,926

**
,782

**
,688

**
,911

**
,898

**
,823

**
,894

**
,750

** 1

Sig. (2-

tailed)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

P11

P12

TOTAL

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

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

P9

P10



 
 

 

 

3. Tabel Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL

Pearson 

Correlation

1 0,024 0,355 0,054 0,161 0,204 0,087 ,513
** 0,315 0,153 0,363 0,090 ,411

*

Sig. (2-

tailed)

0,910 0,082 0,796 0,443 0,328 0,680 0,009 0,126 0,464 0,075 0,667 0,041

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation

0,024 1 ,649
** 0,090 0,070 -0,035 0,181 0,097 0,083 0,254 -0,084 ,521

** 0,395

Sig. (2-

tailed)

0,910 0,000 0,668 0,738 0,869 0,387 0,644 0,692 0,220 0,690 0,008 0,051

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation

0,355 ,649
** 1 0,334 0,153 0,265 ,478

* 0,288 0,378 ,517
** 0,163 ,592

**
,679

**

Sig. (2-

tailed)

0,082 0,000 0,103 0,465 0,200 0,016 0,163 0,063 0,008 0,436 0,002 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation

0,054 0,090 0,334 1 ,758
** 0,390 ,555

**
,602

**
,761

**
,601

**
,585

**
,629

**
,808

**

Sig. (2-

tailed)

0,796 0,668 0,103 0,000 0,054 0,004 0,001 0,000 0,001 0,002 0,001 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation

0,161 0,070 0,153 ,758
** 1 0,244 0,273 ,593

**
,878

** 0,320 ,676
**

,687
**

,739
**

Sig. (2-

tailed)

0,443 0,738 0,465 0,000 0,240 0,187 0,002 0,000 0,119 0,000 0,000 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation

0,204 -0,035 0,265 0,390 0,244 1 ,409
* 0,253 0,284 ,464

* 0,192 0,323 ,504
*

Sig. (2-

tailed)

0,328 0,869 0,200 0,054 0,240 0,043 0,222 0,169 0,020 0,357 0,115 0,010

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation

0,087 0,181 ,478
*

,555
** 0,273 ,409

* 1 0,108 0,329 ,866
** 0,060 ,497

*
,646

**

Sig. (2-

tailed)

0,680 0,387 0,016 0,004 0,187 0,043 0,608 0,108 0,000 0,777 0,011 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation
,513

** 0,097 0,288 ,602
**

,593
** 0,253 0,108 1 ,719

** 0,191 ,772
** 0,292 ,662

**

Sig. (2-

tailed)

0,009 0,644 0,163 0,001 0,002 0,222 0,608 0,000 0,361 0,000 0,157 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation

0,315 0,083 0,378 ,761
**

,878
** 0,284 0,329 ,719

** 1 0,384 ,685
**

,526
**

,797
**

Sig. (2-

tailed)

0,126 0,692 0,063 0,000 0,000 0,169 0,108 0,000 0,058 0,000 0,007 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

P5

P6

P7

P8

P9

Correlations

P1

P2

P3

P4



 
 

 

 

 

 

4. Tabel Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Variabel Keputusan 

Pembelian 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,758 13 

 

 

5. Tabel Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,942a ,888 ,883 2,22705 

a. Predictors: (Constant), X 

Pearson 

Correlation

0,153 0,254 ,517
**

,601
** 0,320 ,464

*
,866

** 0,191 0,384 1 0,145 ,533
**

,720
**

Sig. (2-

tailed)

0,464 0,220 0,008 0,001 0,119 0,020 0,000 0,361 0,058 0,490 0,006 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation

0,363 -0,084 0,163 ,585
**

,676
** 0,192 0,060 ,772

**
,685

** 0,145 1 0,382 ,604
**

Sig. (2-

tailed)

0,075 0,690 0,436 0,002 0,000 0,357 0,777 0,000 0,000 0,490 0,059 0,001

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation

0,090 ,521
**

,592
**

,629
**

,687
** 0,323 ,497

* 0,292 ,526
**

,533
** 0,382 1 ,804

**

Sig. (2-

tailed)

0,667 0,008 0,002 0,001 0,000 0,115 0,011 0,157 0,007 0,006 0,059 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 

Correlation
,411

* 0,395 ,679
**

,808
**

,739
**

,504
*

,646
**

,662
**

,797
**

,720
**

,604
**

,804
** 1

Sig. (2-

tailed)

0,041 0,051 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

P11

P12

TOTAL

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

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

P10



 
 

 

 

6. Tabel Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linier Sederhana dan Uji t / 

Uji Partial 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,396 2,680  5,744 ,000 

X ,703 ,052 ,942 13,470 ,000 

a. Dependent Variable: Y 
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