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ABSTRAK  
 

Afiet Dwi Putra. 2015211997. Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap 
Keputusan Pembelian Es Krim Aice di Kota Makassar Studi Kasus Pada 
Warung Kecil di Jalan Abdesir Toa Daeng 3. Dibimbing oleh Badaruddin. 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh harga dan promsi 

terhadap keputusan pembelian produk es krim Aice baik secara parsial maupun 
simultan.  Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dengan mengambil 
responden sebanyak 100 konsumen yang membeli es krim Aice di Jalan Toa 
Daeng 3 Kota Makassar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Regresi Linear Berganda dengan menggunakan SPSS 22.0. 

 Hasil uji T (parsial) diperoleh hasil bahwa harga dan promosi 
berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian es 
krim Aice di Jalan Toa Daeng 3 Kota Makassar. Hasil uji F (simultan) juga 
membuktikan bahwa harga dan promosi berpengaruh signifikan secara simultan 
terhadap keputusan pembelian produk es krim Aice. Variabel yang palng dominan 
mempengaruhi keputusan pembelian es krim Aice adalah variabel harga. 

 
Kata Kunci: harga, promosi,, dan keputusan pembelian.             
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ABSTRACT 
 
Afiet Dwi Putra. 201511997. Effect of Prices and Promotions on Decisions of 
Purchasing Ice Cream Aice in Makassar City Case Study at Warung Kecil on 
Jalan Abdesir Toa Daeng 3. Guided by Badaruddin. 
 

This study aims to examine the effect of prices and promises on purchasing 
decisions for Aice ice cream products both partially and simultaneously. The 
research data was obtained from a questionnaire (primary) by taking respondents 
as many as 100 consumers who bought Aice ice cream on Jalan Toa Daeng 3 
Makassar City. The data analysis used in this study is Multiple Linear Regression 
using SPSS 22.0.  

The results of the T test (partial) showed that the price and promotion has 
a positive and significant effect partially on the decision to purchase Aice ice 
cream on Jalan Toa Daeng 3 in Makassar City. The results of the F test 
(simultaneous) also prove that prices and promotions have a significant 
simultaneous effect on the decision to purchase Aice ice cream products. The most 
dominant variable affecting the decision to purchase ice cream Aice is the price 
variable. 
 
 
Keywords: price, promotions, and purchasing decisions. 
.           
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MOTTO  
“The purpose of education is to replace 

an empty mind with an open one.” 
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1  BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di era pasar bebas ini, pemasaran berkembang dengan sangat cepat, hal ini disebabkan oleh dua kekuatan yaitu kemajuan teknologi dan keterbukaan pasar. Kedua kekuatan ini hanya menciptakan paradigma baru dalam aspek pemasaran tetapi juga menyebabkan persaingan yang semakin ketat menjadi tantangan maupun ancaman bagi pengusaha maupun para pemasar baik pada tingkat domestik maupun pada tingkat internasional. Pemasaran global merupakan kegiatan pemasaran oleh perusahaan (global) yang mempunyai bisnis (global) dengan strategi pemasaran, pasar, maupun produk yang sama di berbagai negara.Sekarang ini, pemasaran global sudah meluas ke seluruh negara (Putri, 2017). Banyak barang atau produk luar negeri yang dijual dipasaran. Dilain pihak, dengan adanya pemasaran global ini banyak negara yang merasa diuntungkan tetapi ada beberapa negara pula yang merasa dirugikan. Diuntungkan dalam hal ini adalah mendapatkan penghasilan tambahan sebagai devisa negara. Suatu negara yang tidak dapat mengimbangi adanya globalisasi ini akan berakibat minus dalam hal politik maupun sosial. Pemasaran merupakan salah satu ilmu ekonomi yang telah lama berkembang,dan sampai pada saat sekarang ini pemasaran sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan untuk bisa bertahan di dalam pangsa pasar (Aspihani, 2013). 



2  Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang dapat memberikan pengaruh untuk menentukan berhasil atau tidaknya dalam memasarkan produknya. Apabila strategi pemasaran yang dilaksanakan perusahaan tersebut mampu memasarkan produknya dengan baik, hal ini akan berpengaruh terhadap tujuan perusahaan.Dalam mempertahankan suatu usaha sebuah perusahaan ini, perusahaan harus menerapkan strategi pemasaran global sehingga akan berdampak keunggulan dan perusahaan harus mempunyai hubungan yang baik dengan pelanggannya. Hubungan yang baik dapat menjaga kelangsungan hidup sebuah produk sehingga dapat mendapatkan hasil yang maksimal dalam profit. Salah satu strategis pemasaran yang digunakan untuk menjaga hubungan antara pelanggan dan manajemen perusahaan (Ratnaningrum, 2016). Strategi pemasaran terdiri dari unsur-unsur pemasaran yang terpadu dalam 4P, yaitu Product, Price, Promotion, place yang selalu berkembang sejalan dengan gerak perusahaan dan perubahan-perubahan lingkungan pemasaran serta perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen mempunyai implikasi sangat luas terhadap perumusan strategi pemasaran. Hal ini disebabkan karena strategi pemasaran menyangkut dua kegiatan pokok yang diantaranya adalah pemilihan pasar-pasar yang akan dijadikan sasaran pemasaran serta merumuskan dan menyusun suatu kombinasi yang tepat dari marketing mix agar kebutuhan konsumen dapat dipenuhi secara memuaskan. Salah  satu keunggulan dalam persaingan ini terutama adalah kualitsas produk yang dapat memenuhi keinginan kosnumen. Bila tidak sesuai dengan spesifikasi maka produk akan ditolak. Sekalipun produk tersebut masih dalam batas toleransi 



3  yang telah ditentukan maka produk tersebut sebaiknya perlu menjadi catatan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang lebih besar diwaktu yang akan datang. Kondisi pelanggan yang semakin kritis dalam hal kualitas juga memaksa perusahaan untuk dapat mempertahakan dan meningkatkan mutu produknya agar terhindar dari klaim atau ketidakpuasan pelanggan perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Salah satu industri dibidang makanan dan minuman yang memiliki potensi untuk berkembang adalah industri es krim, hal ini dapat dilihat dengan tingkat konsumsi konsumen terhadap produk es krim. Rata-rata setiap orang di Indonesia mengkonsumsi 0,2 liter es krim per tahun.. Kecenderungan bertambahnya tingkat konsumsi konsumen terhadap produk es kirm dapat disebabkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat Indonesia, hal ini juga sangat dipengaruhi oleh selera dan gaya hidup.mulai berubah.  Dengan memberikan kepuasan pada konsumen maka akan dapat membangun kepercayaan konsumen dan akhirnya tercipta hubungan yang erat antara konsumen dan perusahaan. menurut konsep pemasaran, perusahaan yang bisa bertahan dan memenangkan persaingan di pasar global adalah perusahaan yang mampu menawarkan nilai lebih dan sesuai dengan keinginan pelanggan (Kotler,2010). Aice didirikan pada bulan November 2014, berkantor pusat di Singapore. Aice berkomitmen untuk menjadi “Merek es krim yang paling populer” di Asia Tenggara dan untuk memberikan kualitas,  kenikmatan,  kesegaran, kebahagiaan, inovasi produk es krim kepada konsumen. Aice telah memperoleh Sertifikat Halal dan 



4  Implementasi Sistem Jaminan Halal dengan nilai A (Sangat Baik) yang dikeluarkan oleh lembaga yang menjadi Pusat Halal International yaitu LPPOM MUI. Aice di produksi dengan teknologi tinggi. 3 tempat produksi es krim aice berada di Indonesia serta memiliki output tahunan 103.000 ton yang akan memberikan konsumen produk es krim yang penuh kelezatan (Putri, 2017). Pesaing dari es krim Aice adalah es krim walls yang diproduksi oleh PT. Unilever. Es krim walls menawarkan harga yang lebih mahal daripada es krim Aice. Dari segi promosi, es krim Aice tidak menggunakan iklan televisi, melainkan dengan media jejaring sosial, penyebaran melalui toko-toko sedangkan walls melakukan promosi melalui iklan televisi. Target es krim walls berbeda dengan es krim aice. Walls menargetkan pangsa pasar menengah ke atas sedangkan aice menargetkan pangsa pasar menegah ke bawah.  Harga merupakan faktor terpenting dalam keputusan pembelian konsumen. Apabila harga yang ditetapkan perusahaan terlalu mahal maka produk yang bersangkutan tidak akan terjangkau oleh pasaran atau customer valuenya akan rendah. Sebaliknya, jika harga terlampau murah perusahaan akan sulit mendapatkan laba atau sebagian konsumen akan memiliki persepsi akan kualitas produk yang dipasarkan itu rendah. Selain harga, promosi juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan penjualan suatu perusahaan. Agar konsumen bersedia menjadi pelanggan, mereka terlebih dahulu harus dapat mencoba atau meneliti barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan akan tetapi mereka tidak akan melakukan hal tersebut jika 



5  kurang yakin terhadap barang itu. Disinilah perlunya mengadakan promosi yang terarah, karena diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya penjualan (Sugiyono,20017). Promosi bukanlah merupakan sarana tunggal, melainkan terdiri dari bauran beberapa promosi, meliputi periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Promosi adalah sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan. Kegiatan periklanan adalah salah satu alat promosi utama yang sering digunakan untuk mengarahkan komunikasi yang bersifat membujuk kepada yang ditujunya. Iklan dapat menggunakan banyak media, salah satunya adalah media televisi. Media iklan televisi banyak digunakan oleh para produsen, karena jangkauannya yang luas dan kemampuan audio visualnya dalam menyampaikan iklan. Di samping itu televisi adalah media untuk menyampaikan banyak hal kepada masyarakat dan merupakan yang terbaik dalam citra dan symbol komunikasi, karena mampu memeragakan penggunaan produk dan reaksi konsumen (Purwosembodo,2014). Menurut peneliti terdahulu Wahyu Nurindah Putri (2017) dalam Pengaruh Kemasan Merek dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Konsumen Ice Cream Aice di Sidoarjo membuktikan bahwa keputusan pembeli dipengaruhi oleh faktor kemasan, merek, dan kualitas produk. Sedangkan menurut  Niki Purwosembodo dalam Pengaruh Promosi terhadap Keputusan Pembelian Produk Es Krim Magnum Wall’s menyatakan bahwa promosilah yang mempengaruhi keputusan pembelian es krim. Dari hasil kedua penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa hasil analisis yang mempengaruhi keputusan pembelian berbeda-beda, dehingga berdasarkan penelitian sebelumnya 



6  penelitian ini akan dikaji lebih lanjut kebenaran yang ada sehingga apa yang menjadi hasil penelitian ini dapat mempertegas persepsi yang ada. Penelitian ini dilakukan di Jalan Toa Daeng 3 dengan Es Krim Aice sebagi objek penelitian. Alasan peneliti meneliti di daerah Jalan Toa Daeng 3 adalah di Jalan Toa Daeng 3 karena banyak sekali pedagang yang menjual es krim Aice dengan harga yang cukup terjangkau. Namun, dengan terjangkaunya harga tersebut tidak dibarengi dengan promosi produk yang bagus. Es Krim Aice tidak memasarkan produknya dengan baik. Masih banyak masyarakat Toa Daeng 3 yang tidak mengetahui mengenai berapa harga untuk satu Es Krim Aice. Persepsi masyarakat di Jalan Toa Daeng 3 mengira bahwa harga Es Krim Aice itu mahal. Sebab Es Krim Aice tidak menayangkan iklan telivisi, hanya berupa spanduk yang bertuliskan Aice, tidak mencantumkan produk apa saja yang dijualnya. Sehingga keberadaan Aice di Toa Daeng 3 tidak terlalu diketahui oleh masyarakat.  Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian apakah kualitas harga dan promosi yang di tawarkan Es Krim ice berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis mengambil judul “ Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Es Krim Aice Di Jalan Toa Daeng 3 Kota Makassar”.     



7  1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu : 1. Apakah harga dan promosi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian ice cream aice di jalan abdesir toa daeng 3 Kota Makassar? 2. Apakah harga dan promosi berpengaruh secara simultan  terhadap keputusan pembelian ice cream aice di jalan abdesir toa daeng 3 Kota Makassar? 3. Variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian ice cream Aice di jalan abdesir toa daeng 3 Kota Makassar? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui harga dan promosi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian ice cream aice di jalan abdesir toa daeng 3 Kota Makassar. 2. Untuk mengetahui  harga dan promosi berpengaruh secara simultan  terhadap keputusan pembelian ice cream aice di jalan abdesir toa daeng 3 Kota Makassar. 3. Untuk mengetahui variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian ice cream Aice di jalan abdesir toa daeng 3 Kota Makassar.  



8  1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis a. Bagi Masyarakat Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat lebih jeli dalam menentukan keputusan pembelian. b. Bagi Perusahaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan untuk menetahui sejauh mana keefektifan promosi, harga dan kualitas produk dan kelak perusahaan dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem promosi dan harga. c. Bagi Kampus Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi peneliti selanjutnya. d. Bagi Peneliti Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana  untuk memperdalam pengetahuan mengenai variabel-variabel yang dapat menarik keputusan pembelian konsumen. 2. Manfaat Praktis Sebagai bahan pertimbangan Aice untuk menentukan strategi pengambilan keputusan mengenai produk dan mengetahui faktor yang paling mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian es krim Aice. 



9  BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Perilaku Konsumen Memahami perilaku pembeli (buying behavior) dari pasar sasaran merupakan tugas penting dari manajemen pemasaran. Berdasarkan konsep  pemasaran, para konsumen sangat bermakna ragam menurut usia, pendapatan, tingkat pendidikan, pola perpindahan tempat, dan selera. Dengan memahami perilaku konsumen perusahaan mampu mengembangkan produk dan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Menurut Kotler (2010) perilaku para konsumen dangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis. Faktor kebudayaan merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku sesorang yang paling mendasar. Budaya subbudaya dan kelas sosial adalah perilaku konsumen yang cukup penting. Budaya adalah penentu fundamental terhadap keinginan dan perilaku seseorang. Setiap budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang menyediakan identifikasi dan sosialisasi yang spesifik bagi anggotanya. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok sosial, dan wilayah geografis. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan pendapatan, tetapi indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, dan wilayah tempat tinggal. Selain faktor budaya perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok keluarga dan peran status sosial. Keluarga adalah organisasi konsumen pembeli yang terpenting dalam masyarakat, dan anggota keluarga membentuk kelompok referensi primer yang paling bepengaruh. Posisi sesorang 



10  dalam setiap kelompok bisa dijelaskan dengan istilah peran dan status. Sebuah peran merupakan aktivitas yang diharapkan dari seseorang. Setiap peran akan mempengaruhi perilaku membelinya (Ratnaningrum, 2016). Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Hal ini meliputi usia dan tahap kehidupan pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian serta konsep diri. Seseorang  yang bekerja atau sudah berpenghasilan juga akan mempengaruhi pola konsumsi. Setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Gaya hidup terbentuk melalui proses interaksi dengan lingkungan, dari proses interaksi dengan lingkungan ini akan mempengaruhi perilaku konsumen. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian yang dimaksud adalah sifat psikologis pada diri manusia yang enimbulkan respons yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Pilihan pembelian seseorang dalam menentukan keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama yaitu motivasi, presepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Suatu kebutuhan akan menjadi motif atau dorongan adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak untuk mengarahkan sesorang agar dapat mencari pemuasan terhadap kebutuhan itu. Seseorang yang termotivasi akan siap bertindak. Tindakan mereka sebenarnya dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi. Saat seseorang bertindak mereka akan belajar dari pengalamannya. Sebagian besar perilaku manusia merupakan hasil belajar. Para ahli meyakini bahwa pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan antara dorongan, stimuli, penanda, tanggapan dan penguatan. Dengan bertindak dan belajar seseorang 



11  akan mendapatkan keyakinan dan sikap. Hal ini akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli atau memutuskan keputusan pembelian. Perilaku konsumen pasca pembelian juga akan mempengaruhi perilaku konsumen karena setelah pembeliam suatu produk, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau tidak. Tugas dari seorang pemasar tidak hanya sampai pada produk dibeli oleh konsumen tetapi pemasar harus memantau kepuasan konsumen setelah pembelian, tindakan pembelian, dan penggunaan produk setelah pembelian. Keputusan pembeli adalah hasil dari kedekatan antara harapan pembeli dengan persepsi yang didapat terhadap kinerja produk, jika kinerja tidak memenuhi harapan konsumen, maka konsumen akan kecewa, jika kinerja produk tersebut memenuhi harapan konsumen maka konsumen akan puas, dan jika kinerja produk tersebut melampaui harapan konsumen maka konsumen akan merasa senang. Kepuasan atau ketidakpuasan dengan produk mempengaruhi  perilaku konsumen selanjutnya. Apabila konsumen merasa puas dengan kinerja produk yang telah dibelinya maka akan menunjukkan kemungkinan lebih tinggi konsumen akan membeli kembali produk tersebut. Jadi seorang pemasar harus memahami perilaku konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian maupun sesudah keputusan pembelian, hal ini berguna bagi perusahaan guna untuk melakukan perbaikan maupun perkembangan kualitas produk yang diproduksinya (Ratnaningrum, 2016).    



12  2.2 Keputusan pembelian Keputusan pembelian adalah suatu bagian pokok dalam perilaku konsumen yang mengarah kepada pembelian produk barang untuk memenuhi kebutuhan mereka baik dengan membayar dan menukarkan barang yang mereka miliki. Peningkatan keputusan pembelian barang sangat diharapkan oleh produsen karena hal tersebut otomatis dapat meningkatkan laba perusahaan. Berdasarkan tingkat keterlibatan pembelian proses pembelian oleh konsumen akhir dapat menurut (Tjiptono, 2015:55) dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu: 1. Nominal (habitual) decision making, merupakan proses keputusan pembelian yang sangat sederhana yaitu konsumen mengidentifikasi masalahnya kemudian konsumen langsung mengambil keputusan untuk membeli merek favorit (tanpa evaluasi alternatif). Evaluasi hanya terjadi apabila produk yang dipilih tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya. Proses ini dapat dikelompokkan menjadi dua sub kategori yaitu: 
a.  Brand loyal purchases, pembelian dikarenakan konsumen telah loyal dan memiliki ikatan emosional tertentu dengan merek spesifik yang dipandang telah mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang bersangkutan 

b. Repeat purchases, konsumen beranggapan bahwa semua merek dalam kategori produk tertentu pada hakikatnya sama, konsumen tidak memandang penting merek produk tersebut, membeli ulang suatu merek tanpa ada ikatan emosional atau komitmen psikologos tertentu. 



13  2. Limited decision making, berlangsung manakala konsumen mengidentifikasi masalah atau kebutuhannya, kemudian mengevaluasi beberapa alternatif masalah atau kebutuhannya, kemudian mengevaluasi beberapa alternatif produk atau merek berdasarkan pengetahuannya tanpa mencari informasi baru tentang produk tersebut. 3. Extended decision making, merupakan jenis pengambilan keputusan yang paling lengkap, bermula dari identifikasi masalah, kemudian monsumen mencari informasi tentang produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif produk tersebut, evaluasi produk atau jasa tersebut akan mengarah kepada keputusan pembelian. Konsumen akan mengevaluasi hasil keputusannya berdasarkan pengalaman konsumsi yang dirasakan. Tjiptono (2015:58) menyatakan bahwa proses pembelian diawali ketika seseorang mendapatkan stimulus (pikiran tindakan atau motivasi) yang mendorong dirinya untuk mempertimbangkan pembelian barang tertentu, stimulus tersebut berupa: 1. Commercial cues yaitu kejadian atau motivasi yang memberikan stimulus bagi konsumen untuk melakukan pembelian, sebagai hasil usaha promosi perusahaan 2. Social cues yaitu stimulus yang didapatkan dari keompok referensi yang dijadikan panutan atau acuan oleh seseorang 



14  3. Physical cues yaitu stimulus yang ditimbulkan karena rasa haus, lapar, lelah dan biological cues lainnya. Setelah mendapatkan stimulus melalui berbagai hal, seseorang akan terdorong untuk melakukan pembelian. Menurut Tjiptono (2015:53) proses keputusan pembelian dapat dikategorikan secara garis besar kedalam tiga tahap yaitu: 1. Tahap pra-pembelian mencakup semua aktivitas konsumen yang terjadi sebelum terjadinya transaksi pembelian dan pemakaian produk. Tahap ini melalui proses yakni identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif. 2. Tahap konsumsi merupakan proses keputusan konsumen di mana konsumen membeli dan menggunakan produk dan jasa. 3. Tahap evaluasi purna beli adalah tahap proses pembuatan keputusan konsumen sewaktu konsumen menentukan apakah ia telah membuat keputusan pembelian yang tepat. Menurut (Tjiptono, 2015:62) sebelum memutuskan tipe produk, merek spesifikasi, dan pemasok yang akan dipilih,  konsumen biasanya mengumpulkan berbagai informasi mengenai alternatif yang ada. Pencarian informasi dapat dilakukan: 



15  1. Pencarian internal (pasif) konsumen megakses dan mengandalkan memorinya berkenaan dengan informasi-informasi yang relevan menyangkut produk yang sedang dipertimbangkan untuk dibeli 2. Pencarian (proaktif) konsumen mengumpulkan informasi mengumpulkan informasi-informasi baru melalui sumber-sumber lain selain pengalamannya sendiri, misalnya seperti membaca koran atau majalah, 
browsing, melakukan window shopping dan lain sebagainya.  Menurut Tjiptono (2015:63) sumber informasi yang digunakan bisa di klasifikan berdasarkan: 1. Berdasarkan karakteristik personal versus impersonal indenpendensinya sumber informasi dapat dikelompokkan menjadi: a. Impersonal advocate sources yang terdiri dari iklan media cetak dan eleltronik. b. Impersonal independent sources terdiri atas informasi-informasi yang didapatkan dari artikel-artikel popular dan broodcast programming. c. Personal advocate sources yaitu informasi yang diperoleh dari wiraniaga. d. Personal independent sources yaitu informasi yang didapatkan dari teman atau saudara.  



16  2. Berdasarkan pihak yang mengendalikannya, sumber informasi bisa diklasifikan menjadi: a. Consumer dominated source, merupakan saluran informasi interpersonal yang didominasi pelanggan dan berada diluar kendali pemasar. b. Market dominated sources, merupakan sumber informasi yang bisa dikendalikan pemasar, misalnya kemasan, iklan dan promosi. c. Neutural sources, yaitu sumber informasi yang berada diluar kendali pemasar dan konsumen, contohnya publistas dan warta konsumen. Setelah mendapatkan berbagai informasi, konsumen akan melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan akhir atau keputusan beli. Menurut Tjiptono (2015:69) proses evaluasi dan seleksi alternatif produk atau merek dilakukan dengan cara menetapkan kriteria evaluasi, menentukan tingkat kepentingan masing-masing kriteria, dan mengindetifikasi alternatif produk atau merek yang dinilai. Kriteria yang ditetapkan untuk mengevaluasi produk tersebut diantaranya adalah: 1. Atribut biaya (harga pembelian, biaya reparasi, biaya ektra, biaya instalasi, tunjangan tykar tambah, nilau atau harga jual kembali 2. Atribut kinerja (keawetan, kualitas bahan, kontruksi, keadaan, kinerja fungsional, efisiensi, keamanan) 3. Atribut sosial (reutasi merek, citra status, popularitas di masyarakat, gaya) 



17  4. Atribut ketersediaan (tersedia di toko-toko setempat, syarat kredit, kualitas layanan, waktu pengiriman).  2.3 Harga Harga merupakan permainan strategik dalam pemasaran. Apabila harga yang ditetapkan perusahaan terlalu mahal maka produk yang bersangkutan tidak akan terjangkau oleh pasaran atau customer valuenya akan rendah. Sebaliknya, jika harga terlampau murah perusahaan akan sulit mendapatkan laba atau sebagian konsumen akan memiliki persepsi akan kualitas produk yang dipasarkan itu rendah. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya pengeluaran. Menurut Tjiptono (2015:289-290) menyatakan bahwa sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang dibutuhkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, bilamana manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat demikian pula sebaliknya. Dalam penentuan nilai suatu barang atau jasa, konsumen membandingkan kemampuan suatu barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan barang subsitusi. Di dalam penetapan harga suatu barang dan jasa memiliki suatu tujuan diantaranya adalah: 



18  1. Untuk mendapatkan keuntungan, yaitu penetapan harga biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Semakin besar margin keuntungan yang ingin didapatkan, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. 2. Untuk mendapatkan pangsa pasar, untuk dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market atau target pasar maka suatu perusahaan harus menetapkan harga serendah mungkin. Dengan harga turun maka akan memicu peningkatan permintaan barang atau jasa tersebut. 3. Menjaga kelangsungan hidup kegiatan operasional, perusahaan akan menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan agar tetap memiliki dana yang cukup untuk tetap melakukan aktivitas usaha bisnis yang dijalani. 4. Balik modal atau Return On Investment (ROI), yaitu setiap usaha menginginkan tingkat pengembalian modal yang tingg. ROI yang tinggi dapat dicapai dengan jalan menaikkan profit margin serta meningkatkan angka penjualan. 5. Menjaga pangsa pasar, yaitu apabila persaingan dalam industri bisnis yang sama sudah cukup banyak dan sama-sama kuat maka salah satu teknik yang dapat dipakai untuk menjaga pangsa pasar konsumen adalah dengan penyesuaian harga menjadi lebih murah. Dengan adanya penurunan harga maka konsumen akan tetap memilih produk yang ditawarkan.  



19    Faktor-faktor penetapan harga, di dalam penetapan harga suatu barang atau jasa perlu mempertimbangkan dua faktor yaitu faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal (Tjiptono, 2015: 154-157). Ada beberapa faktor iternal perusahaan yang dapat mempengaruhi penetapan harga diantaranya terdapat: 1. Tujuan pemasaran, faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan pemasaran perusahan. Tujuan tersebut bisa berupa maksimalisasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan tanggung jawab sosial dan sebagainya. 2. Strategi bauran pemasaran, harga hanyalah salah satu komponen dari bauran pemasaran. Oleh karena itu harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. 
3. Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, setiap perusahaan pasti menaruh perhatian besar pada aspek struktur biaya (tetap dan variabel), serta jenis-jenis biaya, seperti out of pocket cost, dan replacement 

cost. 4. Organisasi, manajemen perlu memutuskan siapa di dalam organisasi yang harus menetapkan harga. Setiap perusahaan menangani masalah penetapan 



20  harga menurut caranya masing-masing. Pada perusahaan kecil, umumnya harga ditetapkan oleh manajemen puncak. Pada perusahaan besar penetapan harga ditangani oleh divisi atau manajer lini produk.  Faktor lingkungan eksternal perusahaan yang berpengaruh dalam penetapan harga, diantaranya adalah persaingan, sifat pasar dan permintaannya yang dihadapainya, apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, persaingan oligopoli, atau persaingan monopoli. Selain faktor diatas, perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor kondisi ekonomi (inflasi, resesi, tingkat bunga), kebijakan peraturan pemerintah dan aspek sosial (kepedulian terhadap lingkungan).  2.4 Promosi Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program pemasaran. Bagaimana pun kualitas suatu produk apabila konsumen tidak tahu dan tidak yakin bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan berguna bagi mereka, maka konsumen pun tidak akan tertarik untuk membelinya. Menurut (Tjiptono, 2015:387) promosi merupakan bauran pemasaran yang berfokus pada upaya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kembali konsumen akan merek dan produk perusahaannya. Konsep pemasaran terintegrasi (Integrated Marketing 

Communication/IMC) dikembangkan sebagai pengembangannya, komunikasi ini lebih menekankan pada komunikasi dua arah yang menunjukkan keterpaduan dalam hal tujuan, fokus, dan arah strategik antar elemen bauran pemasaran yaitu pada 



21  periklanan, promosi penjualan, personal selling, public relation, direct dan online marketing serta antar unsur bauran pemasaran yaitu produk, distribusi, harga, dan komunikasi pemasaran.  Tujuan akhir dari pemasar adalah menaikkan penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. Promosi dan periklanan adalah usaha-usaha perusahaan untuk meyakinkan konsumen untuk membeli produknya. Bentuk-bentuk utama dari komunikasi penjualan adalah penjualan pribadi (personal selling), periklanan 
(advertising), promosi penjualan (sales promotion), iklan dari mulut ke mulut (mouth 

to mouth advertiement).  2.5 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Penelitian mengenai pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian telah dilakukan oleh peniliti sebelumnya. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.       



22   Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No. Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 1. Wahyu Nurindah Putri (2017) Pengaruh Kemasan, Merek, dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Konsumen Ice Cream Aice di Sidoarjo Independen: Kemasan, Kualitas Produk dan Merek   Dependen: Keputusan Pembelian Kemasan, Merek dan kualitas produk berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap minat beli konsumen ice cream aice di Sidoarjo 1. Hesti Ratnaningrum (2016) Pengaruh Promosi, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite di Kota Yogyakarta Independen: Harga, Promosi dan Kualitas Produk   Dependen: Keputusan Pembelian Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara promosi, harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen dalam pembelian bahan bakar jenis pertalite di Kota Yogyakarta 2. Awuli Aspihani (2013) Pengaruh penetapan harga dan kualitas produk terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk handphone lokal (Studi kasus pada konsumen produk handphone lokal) Independen: Harga dan kualitas produk   Dependen: Keputusan Pembelian Harga tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen, kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan konsumen Sumber : Penelitian Terdahulu 



23   2.6 Kerangka Konsep 2.6.1 Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian Penetapan harga merupakan salah satu keputusan terpenting dalam pemasaran. Harga memainkan peran strategik dalam pemasaran. Bila harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka produk yang bersangkutan tidak akan terjangkau oleh pasar sasaran dan minat beli konsumen terhadap produk tersebut akan rendah. Harga yang dipilih akan berpengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan menentukan tingkat aktivitas pembelian serta harga juga akan mampu mendorong penjualan dan pangsa pasar (Tjiptono, 2015:29).  Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk dapat memperoleh suatu keinginan atau kebutuhannya. Dengan adanya ketentuan harga maka konsumen dapat mengukur kemampuannya untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Harga merupakan suatu hal utama yang menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan keputusan pembelian (Ratnaningrum,2016). Jadi harga diduga dapat berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut. H1: Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian es krim aice pada warung warung kecil di jalan abdesir toa daeng 3 Kota Makassar   



24    2.6.2 Pengaruh Promosi terhadap Keputusan Pembelian Strategi pemasaran banyak berkaitan dengan komunikasi. Promosi merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran. Untuk dapat menajalankan fungsi pemasaran, maka hal yang harus dilakukan dalam kegiatan promosi harus lebih dari sekedar memberikan informasi kepada khalayak. Promosi harus mampu membujuk khalayak ramai agar mampu tertarik terhadap suatu produk yang dipromosikan dan berprilaku sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran untuk mencetak penjualan dan keuntungan.  Promosi akan membawa dan mengarahkan konsumen membeli produk-produk yang telah dirancang oleh produsen sedemikian rupa guna memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan tingkat kepuasan kepada konsumen (Ratnaningrum, 2016). Dengan kegiatan promosi masyarakat dapat melakukan berbagai pertimbangan untuk melakukan keputusan pembelian suatu barang dalam hal ini adalah es krim aice. Jadi promosi diduga dapat berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pertama sebagai berikut. H2 : Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian es krim aice warung warung kecil di jalan abdesir toa daeng 3 Kota Makassar   



25  Berdasarkan uraian di atas pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan pembelian es krim aice dapat digambarkan dalam skema berikut ini:  Gambar 2.2 Kerangka Konsep                                 ES KRIM AICE PROMOSI (X2) 1. Jangkauan promosi 2. Kualitas penayangan iklan 3. Kualitas penyampaian pesan 1. Keterjangkauan harga 2. Kesesuaian harga dan kualitas 3. Kesesuaian harga dengan manfaat 4. Daya saing harga KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 1. Kemantapan suatu produk 2. Kebiasaan dalam membeli 3. Memberikan rekomendasi kepada orang lain HARGA (X1) 



26     2.7 Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka berfikir di atas, hipotesis penelitian sebagai berikut: H1 : Diduga harga dan promosi berpengaruh secara parsial  terhadap keputusan pembelian ice cream aice di jalan abdesir toa daeng 3 Kota Makassar. H2 :Diduga harga dan promosi berpengaruh secara simultan  terhadap keputusan pembelian ice cream aice di jalan abdesir toa daeng 3 Kota Makassar. H3 :Diduga promosi berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian ice cream aice di jalan abdesir toa daeng 3 Kota Makassar.           



27   BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Daerah dan Waktu Penelitian  Lokasi penelitian ini adalah warung-warung kecil yang berada di jalan abdesir toa daeng 3 Kota Makassar. Sedangkan waktu penelitian direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2018. 3.2 Teknik Pengumpulan Data  Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut. 1. Data primer dikumpulkan dengan metode survey menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan akan diajukan oleh peneliti dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden, digunakan skala likert atau biasa dikenal dengan 
summated ratings yang pada umumnya menggunakan lima angka penilaian (Indriantoro dan Supomo, 2013:104) yaitu:  a. Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5  b. Kategori Setuju diberi (S) skor 4  c. Kategori Netral (N) diberi skor 3  



28  d. Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2  e. Kategori Sangat Tidak setuju (STS) diberi skor 1  2. Data sekunder (Hamdi dan Bahruddin, 2014) yaitu data yang diperoleh dari lembaga yang berpengaruh dengan penelitian, buku pustaka, dan sebagainya seperti berikut. a. Studi Kepustakaan (Library Studi) Penulis mengumpulkan informasi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan membaca literatur atau buku yang ada di perpustakaan.  3.3 Jenis dan Sumber Data  Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Data Kuantitatif Menurut Sugiyono (2017) data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angkat yang dapat dihitung, seperti data-data numerik lainnya baik yang telah diolah maupun belum diolah yang mendukung penelitian ini. Sedangkan sumber data diperoleh dari:    



29   a. Data Primer Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data. Kuesioner disebarkan secara langsung ke konsumen es krim Aice. b. Data Sekunder Data sekunder yaitu data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan-baham atau sumber-sumber bacaan atau kepustakaan. Pengumpulan data sekunder ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari berbagai sumber antara lain: Buku-buku, literatur, internet, dll.  3.4 Populasi dan Sampel 1. Populasi  Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi merupakan objek penelitian yang akan dikenai generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini populasi adalah konsumen es krim aice. 2. Sampel Menurut Sugiyono (2017:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selain itu Sugiyono (2017:90) memberikan saran tentang ukuran sampel untuk penelitian yaitu ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai dengan 500 sampel. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 100 orang. 



30   3.5 Metode Analisis  Metode analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang dipilih untuk analisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah: 1. Analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang dugunakan untuk menguraikan promosi, harga dan keputusan pembelian. 2. Analisis kuantitatif yaitu suatu analisis dengan menggunakan alat regresi linear berganda dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Suntoyo (2012:204) sebagai berikut:  3.5.1 Uji Instrumen Penelitian 1 Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesutau yang diukur kuesioner tersebut Sujarweni (2016). Pengujian validitas dapat dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 24. Penhujian suatu data dapat dinyatakan valid apabila rhitung  >  rtabel. 2 Uji Reliabilitas 



31  Uji reabilitas adalah sebenarnya alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari varibel atau construct. Suatu kuesioner dikatakan 
relliable atau handal jika jawaban sesorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu Sujarweni (2016). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Uji reabilitas data dapat dilakukan dengan uji statisktik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 Sujarweni (2016).  3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda Pengujian hipotesis menggunakan alat analisis regresi berganda. Penggunaan regresi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara terpisah (parsial) berbagai variabel independen yang ada tanpa ada pengaruh unsur variabel lain. Persamaan regresi berganda: Y= a + β1 X1 + β2 X2 + e Keterangan: a    = Konstanta Y   = Keputusan Pembelian X1   = Harga X2   =  Promosi E   = Faktor Error   



32     a. Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase perunahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebasnya (X). Pada intinya koefisien determinasi mengukur sebarapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. b. Pengujian Hipotesis 1. Uji hipotesis menggunakan uji F Uji F adalah untuk mengetahui hubungan antara X dan Y apakah variabel X1 dan X2 benar-benar berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Uji F digunakan untuk mengetahui signifikasi pengaruh variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat Y secara bersamaan. Pengujian ini dilakukan beberapa langkah sabagai berikut: Membuat hipotesis - Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. - Ha : ada pengaruh yangsignifikan secara simultan pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Menentukan F tabel dan F hitung - F tabel dengan signifikasi sebesar 5% 



33  - F hitung di dapat dari perhitungan komputer Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F - Bila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima - Bila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F - Bila probabilitas < 0,005 maka Ho ditolak dan Ha diterima - Bila probabilitas > 0,005 maka Ho diterima dan Ha ditolak  3. Uji hipotesis menggunakan uji-t Uji t dimaksudkan untuk melihat apakah secara individu variabel ebbas mempunyai pengaruh terhadap variabel tidka bebas, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Uji t digunakan untuk uji signifikan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Apakah variabel X1 dan X2 , berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y secara terpisah. Pengujian ini dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: Membuat hipotesis: - Ho: tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. - Ha: ada pengaruh yang signifikan secara parsial pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Menentukan t tabel dan t hitung: - t tabel dengan signifikasi sebesar 5% 



34  - t hitung di dapat dari perhitungan komputer Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t - Bila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima - Bila t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas - Bila probabilitas < 0,005 maka Ho ditolak dan Ha diterima - Bila probabilitas > 0,005 maka Ho diterima dan Ha ditolak 3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Dalam penelitian ini ada dua macam variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). a. Variabel Bebas (X) Variabel X merupakan variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi terhadap suatu gejala. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 1. Harga (X1) Harga adalah nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu produk. Yang mana dalam penelitian ini produnya adalah es krim Aice. Indikator harga diukur dengan: a. Keterjangkauan harga b. Kesesuain harga dan kualitas c. Kesesuaian harga dengan manfaat 



35  d. Daya saing harga  2. Promosi (X2) Promosi adalah kegiatan untuk memberitahukan atau menawarkan produk dengan tujuan menarik konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya sehingga dapat meningkatkan penjualan. Promosi dapat diukur dengan indikator: a. Jangkauan promosi b. Kualitas penayangan c. Kualitas penyampaian pesan  b. Variabel Terikat (Y) Variabel Y merupakan variabel yang diperkirakan akan timbul hubungan yang fungsional dengan variabel bebas. Variabel terikat ini adalah keputusan pembelian es krim aice. Keputusan Pembelian adalah pelanggan memutuskan barang yang mana akan dibeli yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Keputusan pembelian dapat diukur dengan indikator: c. Kemantapan suatu produk d. Kebiasaan membeli e. Memberikan rekomendasi kepada orang lain  



36     BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian 4.1.1 Karakteristik Responden Responden dari penelitian ini adalah konsumen yang membeli Ice Cream Aice di Jalan Toa Daeng 3.  Adapun pertanyaan yang termuat dalam kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu pertanyaan mengenai identitas responden dan pertanyaan mengenai kedua variabel independen yaitu harga dan promosi. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan usia. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian tersebut satu per satu dapat diuraikan sebagai berikut: a. Jenis Kelamin Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin      Jenis Kelamin Jumlah  Persentase Laki-Laki 24 24% Perempuan 76 76% Total 100 100% 



37  Berdasarkan tabel 4.1 yakni deskripsi identitas responden berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 76 orang atau sebesar 76%  dan selebihnya berjenis kelamin laki-laki. Jadi konsumen yang membeli Ice Cream Aice terbanyak di Jalan Toa Daeng 3 adalah dominan perempuan. Realita yang terjadi memang rata-rata perempuan yang lebih suka makan makanan manis seperti Ice Cream dibanding dengan laki-laki.  Artinya perempuan lebih suka dan sennag mengkonsumsi makanan yang dingin. b. Pekerjaan Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Pekerjaan Frekuensi Persentase SD/SMP/SMA 27 27,0% MAHASISWA 21 21,0% PEGAWAI BUMN/SWASTA 12 12,0% PNS 12 12,0% LAINNYA 28 28,0% Total 100 100,0%  Berdasarkantabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 100  responden yang dijadikan responden dalam penelitian ini, responden yang masih menduduki bangku SD/SMP/SMA sebanyak 27 orang atau 27%, responden yang berstatus mahasiswa sebanyak 21 orang atau 21,0%,  responden yang bekerja sebagai pegawai BUMN/BUMS sebanyak 12 orang atau 12,0%, PNS sebanyak 12 orang atau 12,0%, dan yang menjawab lainnya (Ibu Rumah Tangga) sebanyak 28 orang atau 28,0%. 



38  Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang memberikan jawaban lainnya (Ibu Rumah Tangga) yang paling dominan dalam pembelian Ice Cream Aice di Jalan Toa Daeng 3. Hal ini dikarenakan ibu rumah tangga membeli Aice Cream Aice untuk diberikan kepada anak-anaknya yang belum sekolah ataupun yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak. c. Usia Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Usia Jumlah Persentase <25 TAHUN 37 37,0% 25-30TAHUN 38 38,0% 30-40 TAHUN 18 18,0% >40 TAHUN 7 7,0% Total 100 100,0%  Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 100 orang yang dijadikan responden dalam penelitian ini, responden yang berusia < 25 tahun sebanyak 37 orang atau 37,0%, responden yang berusia 25-30 tahun sebanyak 38 orang atau 38,0%, responden yang berusia 30-40 tahun sebanyak 18 orang atau 18,0% dan responden yang berusia >40  tahun sebanyak 7 orang atau 7,0%. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang dominan membeli Ice Cream Aice di Jalan Toa Daeng 3 adalah responden yang berusia 25-30 tahun. Artinya usia 25 tahun adalah usia yag menyenangi makanan dingin dan enak.   



39      4.1.2 Desktiptif Statistik Tabel 4.4 Deskriptif Variabel  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation HARGA 100 7 19 14,81 3,021 PROMOSI 100 12 35 27,44 4,926 KEPUTUSUAN_PEMBELIAN 100 8 24 18,47 3,770 Valid N (listwise) 100     Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019  Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel harga dengan skor terendah (minimum) sebesar 7 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 19. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 14,81 dan standar deviasi 3,02 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap harga  (X1) dinyatakan baik dan dapat digunakan sebagai penjelas bagaimana keputusan pembelian Ice Cream Aice di Jalan Toa Daeng 3 Kota Makassar. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel harga dengan skor terendah (minimum) sebesar 12 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 35. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 27,44 dan standar deviasi 4,9 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap promosi  (X2) dinyatakan baik dan 



40  dapat digunakan sebagai penjelas bagaimana keputusan pembelian Ice Cream Aice di Jalan Toa Daeng 3 Kota Makassar. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel keputusan pembelian dengan skor terendah (minimum) sebesar 8 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 24. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 18,47 dan standar deviasi 3,7 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap keputusan pembelian  (Y) dinyatakan baik. 4.1.3 Tanggapan Responden a. Tanggapan Responden Mengenai Harga Tabel 4.5 Tanggapan responden Mengenai Harga  No  Harga SS S N TS STS Total R % R % R % R % R % R % 1. Saya suka membeli es krim aice karena harga yang ditetapkan masih terjangkau   31   31,0   33   33,0   26   26,0   4   4,0   6   6,0   100    100 2. Saya lebih suka es krim yang murah  14  14,0  29  29,0  34  34,0  20  20,0  3  3,0  100  100 3. Saya senang membeli es krim aice karena harga yang saya bayarkan sesuai dengan manfaat yang saya rasakan  31  31,0  34  34,0  30  30,0  3  3,0  2  2,0  100  100 4. Sebelum membeli es krim aice saya membandingkan terlebih dahulu harga es krim aice dengan es krim lainnya  28  28,0  36  36,0  29  29,0  4   4,0  3  3,0  100  100 Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019  



41  Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel harga, maka rata rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Meskipun ada beberapa yang memberikan jawabn kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju tetapi tidak terlalu banyak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa harga Ice Cream Aice murah dan sesuai dengan manfaat yang responden rasakan. b. Tanggapan Responden Mengenai Promosi Tabel 4.6 Tanggapan responden Mengenai Promosi  No  Promosi SS S N TS STS Total R % R % R % R % R % R % 1. Saya tidak tahu mengenai iklan es krim Aice karena iklannya kurang tersebar luas    28    28,0    36    36,0    31    31,0    3    3,0    2    2,0    100    100 2. Iklan es krim Aice tersebar secara meluas sehingga saya mudah mengetahui tentang produk es krim Aice   14   14   30   30   35   35   19   19   2   2,0   100   100 3. Terbatasnya toko yang menjual es krim Aice membuat saya kurang tahu akan adanya produk Aice   28   28,0   36   36,0   31   31   3   3   2   2,0   100   100 4. Media elektronik seperti televisi dan internet lebih menarik digunakan untuk iklan produk es krim Aice  31  31,0  34  34,0  30  30,0  3  3,0  2  2,0  100  100 5. Media cetak seperti koran, majalah, tabloid dan spanduk lebih menarik digunakan untuk iklan produk es krim Aice  28  28,0  37  37,0  30  30,0  3  3,0  2  2,0  100  100 6. Iklan yang disampaikan es krim Aice kurang kretif dan inovatif membuat saya kurang tertarik membeli produk Aice  53  53,0  23  23,0  19  19,0  3  3,0  2  2,0  100  100 7. Saya lebih yakin dengan orang yang menyampaikan langsung informasi tentang produk Aice daripada melalui iklan   55   55,0   32   32,0   13   13,0   0   0   0   0   100   100  



42  Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel promosi, maka rata rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Meskipun ada beberapa yang memberikan jawabn kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju tetapi tidak terlalu banyak. Hal ini menunjukkan bahwa harga Ice Cream Aice masih kurang dalam melakukan promosi produknya. Responden lebih banyak mengetahui tentang Ice Cream Aice dari orang lain yang menyampaikan langsung informasi tentang produk Aice. c. Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Pembelian Tabel 4.7 Tanggapan responden Keputusan Pembelian  No  Keputusan Pembelian SS S N TS STS Total R % R % R % R % R % R % 1. Saya enggan membeli ulang produk es krim Aice karena produk tersebut tidak sesuai dengan keinginan yang saya harapkan  31  31,0  34  34,0  30  30,0  3  3,0  2  2,0  100  100 2. Saya akan melakukan pembelian ulang pada produk es krim Aice setelah saya merasakan manfaat yang saya rasakan   35  35,0  36  36,0  21  21,0  8  8,0  0  0  100  100 3. Tidak ada keraguan lagi ketika saya membeli es krim Aice  31  31,0  34  34,0  30  30,0  3  3,0  2  2,0  100  100 4. Saya sudah terbiasa membeli es krim Aice dibanding es krim lainnya  28  28,0  37  37,0  30  30,0  3  3,0  2  2,0  100  100 5. Saya membeli es krim Aice pada saat saya kekurangan uang sehingga memilih es yang sesuai dengan kantong  28  28,0  36  36,0  31  31,0  3  3,0  2  2,0  100  100  



43  Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel keputusan pembelian, maka rata rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Meskipun ada beberapa yang memberikan jawabn kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju tetapi tidak terlalu banyak. Hal ini menunjukkan bahwa responden akan melakukan pembelian kembali produk Aice. Hal ini dikarenakan harga dan manfaat yang dirasakan oleh konsumen sesuai dengan apa yang mereka harapkan. 4.1.4 Uji Instrumen Penelitian a. Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item-total correlations) dengan nilai r tabel jika r hitung > dari r tabel (pada taraf signifikan 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.      



44  Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Item Corrected Item (R hitung) R tabel Keterangan  Harga (X1) X1.1 0,464  0,165 VALID X1.2 0,503 0,165 VALID X1.3 0,906 0,165 VALID X1.4 0,737   Promosi (X2) X2.1 0,838 0,165 VALID X2.2 0,663 0,165 VALID X2.3 0,838 0,165 VALID X2.4 0,906 0,165 VALID X2.5 0,902 0,165 VALID  X2.6 0,479 0,165 VALID X2.7 0,169 0,165 VALID Keputusan Pembelian (Y) Y1 0,906 0,165 VALID Y2 0,259 0,165 VALID Y3 0,906 0,165 VALID Y4 0,902 0,165 VALID Y5 0,838 0,165 VALID Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai dari r hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel (n-2) yang mana (100-2=98) pada r tabel dipeoleh nilai r tabel sebesar 0,165 , berarti untuk uji kualitas data yang ditunjukkan dari uji validitas bahwa semua variabel adalah valid. b. Reliabilitas Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai CronbachAlpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60 yaitu bila penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Tetapi sebaliknya bila alpha < 0,6 maka dianggap kurang handal, artinya bila variabel-variabel tersebut 



45  dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Variabel Item  Cronbach's Alpha if Item Deleted   Standar Reliabilitas Keterangan  Harga (X1) X1.1 0,947 0,60 Reliabel X1.2 0,946 0,60 Reliabel X1.3 0,937 0,60 Reliabel X1.4 0,940 0,60 Reliabel Iklan (X2) X2.1 0,938 0,60 Reliabel X2.2 0,942 0,60 Reliabel X2.3 0,938 0,60 Reliabel X2.4 0,937 0,60 Reliabel X2.5 0,937 0,60 Reliabel X2.6 0,946 0,60 Reliabel X2.7 0,950 0,60 Reliabel Keputusan Pembelian (Y) Y1 0,937 0,60 Reliabel Y2 0,950 0,60 Reliabel Y3 0,937 0,60 Reliabel Y4 0,937 0,60 Reliabel Y5 0,938 0,60 Reliabel Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019   Nilai cronbach’s alpha semua variabel memiliki cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau kuesioner yang digunakan untuk semua variabel semuanya dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur.     



46  4.1.5 Uji Regresi Berganda Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat manfaat, kenyamanan, dan keamanan terhadap kepuasan pelanggan. Statistical Package For Social Science (SPSS) akan digunakan untuk membantu proses analisis linear berganda. Tabel 4.10 Hasil Regresi Berganda   Unstadardized Coefficients Standardized Coefficients    B Std. Error Beta t Sig (Constant) 1,749 0,430  4,067 0,000 Harga 0,645 0,045 0,517 14,380 0,000 Promosi 0,388 0,028 0,508 14,115 0,000 Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 Berdasarkan pada tabel diatas maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Y = 1,749 + 0,645X1+ 0,388X2 Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Nilai konstanta sebesar 1,749 menunjukkan bahwa bila variabel independennya nol maka keputusan pembelian Ice Cream Aice di Jalan Toa Daeng 3 Kota Makassar  yang dihasilkan sebesar 1,749. b. Nilai 0,645 pada variabel harga (X1) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi harga dan sesuai dengan manfaat yang konsumen rasakan, berarti akan semakin tinggi pula keputusan pembelian 



47  konsumen dalam membeli Ice Cream Aice di Jalan Toa Daeng 3 Kota Makassar . Koefisien regresi 0,645 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 harga maka akan menambah keputusan pembelian sebesar 0,645. Sehingga harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. c. Nilai 0,388 pada variabel kualitas produk (X2) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas produk, berarti akan semakin tinggi pula keputusan pembelian konsumen dalam membeli Ice Cream Aice di Jalan Toa Daeng 3 Kota Makassar . Koefisien regresi 0,388 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 kualitas produk  maka akan menambah keputusan pembelian sebesar 0,388. Sehingga kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. a. Koefisien Determinasi (R Square) Koefisien determinasi digunakan dalam mendeteksi seberapa jauh hubungan dan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Pada data yang diolah terdapat empat variabel independen. Seperti pada tabel berikut. Tabel 4.11 Koefisien Determinasi (R Square) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,980a 0,961 0,960 0,753 Sumber Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019    



48  Pada tabel di atas terlihat bahwa R memperoleh nilai korelasi sebesar R=0,980 yang artinya korelasi atau hubungan antara harga dan promosi  mempunyai  pengaruh terhadap keputusan pembelian. Sementara nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar = 0,961 yang artinya sebesar 96,1% pengaruh keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel harga dan promosi. Dan sisanya 3,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya pendapatan, gaya hidup, dan keluarga. b. Uji T (Parsial) Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing indikator dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Untuk menentukan nilai t-tabel, maka ditentukan dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan df= (n-k-1) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah indikator/variabel.  Tabel 4.12 Tabel Uji t   Unstadardized Coefficients Standardized Coefficients    B Std. Error Beta t Sig (Constant) 1,749 0,430  4,067 0,000 HARGA 0,645 0,045 0,517 14,380 0,000 PROMOSI 0,388 0,028 0,508 14,115 0,000 Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019     



49  1. PENGARUH HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN Untuk t hitung sebesar 14,380 dan untuk nilai t tabel dari hasil n-k-1 (n=responden, k=variabel independen) sebesar 1,661. Dengan begitu berdasarkan nilai t hitung sebesar 14,380 > 1,661 dan untuk nilai probabilitas  sebesar 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian harga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. 2. PENGARUH PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN Untuk t hitung sebesar 14,115 dan untuk nilai t tabel dari hasil n-k-1 (n=responden, k=variabel independen) sebesar 1,661. Dengan begitu berdasarkan nilai t hitung sebesar 14,115 > 1,661 dan untuk nilai probabilitas  sebesar 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian promosi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. Sehingga dari hasil uji t diatas menunjukkan bahwa variabel harga dan promosi  berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk Ice Cream Aice. Hal ini berarti Hipotesis pertama peneliti diterima. c. Uji F Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dimana F hitung > F tabel, maka hipotesis diterima atau secara bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara serentak. Sebaliknya apabila F hitung < F tabel, maka H0 



50  diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% (α = 0,05). Tabel 4.13 Tabel Uji-F Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 1351,900 2 675,950 1191,908 0,000b Residual 55,010 97 0,567   Total 1406,910 99    Sumber: Data Primer diolah SPSS,Tahun 2019  Dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan df1 = 2 dan df2 = 97 maka f tabel didapat (2:97)=3,09. Berdasarkan uji anova atau uji F dari output SPSS, terlihat bahwa diperoleh f hitung sebesar 1191,908 > nilai f tabel 3,09 dan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Secara lebih tepat, nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel dimana jika F hitung > F tabel maka secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan berarti Hipotesis kedua peneliti diterima.     



51  4.2 Pembahasan 4.2.1 Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Dari hasil tersebut diatas, menunjukan bahwa pada saat pengujian kualitas data semua pertanyaan yang ada pada kuesioner dikatakan valid dengan ketentuan melebihi nilai r tabel dan untuk nilai reabilitas diatas standar dapat dikatakan kuesioner yang ada dinyatakan reliabel untuk pengujian selanjutnya. Pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian bahwa variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemeblian Ice Cream Aice. Semakin tinggi harga dan sesuai dnegan manfaat yang mereka dapatkan maka semakin tinggi pula tingkat pula keputusan pembelian Ice Cream AIce. Berdasarkan hasil dari jawaban responden melalui pernyataan dalam kuesioner, pernyataan pertama dan ketiga yang paling banyak memberikan jawaban sangat setuju. Hal ini membuktikan bahwa harga Ice Cream Aice dapat dijangkau dan sesuai dengan manfaat yang diterima oleh responden. Harga memang seharusnya sesuai dengan manfaat yang akan diterima oleh konsumen. Jika harga tidak sesuai dengan manfaat ayng didapatkan, maka konsumen tidak akan membeli produk itu lagi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hesty Ratnaningrum  pada tahun 2016 yang membuktikan bahwa harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  



52  4.2.2 Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Dari hasil tersebut diatas, menunjukan bahwa pada saat pengujian kualitas data semua pertanyaan yang ada pada kuesioner dikatakan valid dengan ketentuan melebihi nilai r tabel dan untuk nilai reabilitas diatas standar dapat dikatakan kuesioner yang ada dinyatakan reliabel untuk pengujian selanjutnya. Pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian bahwa variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemeblian Ice Cream Aice. Semakin tinggi promosi maka semakin tinggi pula tingkat pula keputusan pembelian Ice Cream AIce. Berdasarkan hasil dari jawaban responden melalui pernyataan mengenai promosi dalam kuesioner, pernyataan terakhir yang paling banyak memberikan jawaban sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa reponden membeli Ice Cream Aice berdasarkan informasi dari orang lain. Sebab memang Ice Cream Aice masih kuranag dalam mempromosikan produknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Niki Purwosembodo  pada tahun 2014 yang membuktikan bahwa promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian.      



53  4.2.3 Variabel Yang Paling Domian Berdasarkan hasil uji regresi berganda diperoleh koefisien masing-masing variabel harga (0,645) dan promosi (0,388). Sehingga dapat dilihat bahwa koefisien regresi terbesar dimiliki oleh variabel harga. Sehingga hargalah yang paling dominan dalam  mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini dikarenakan konsumen selalu membandingkan harga dengan manfaat yang akan mereka dapatkan setelah melakukan pembelian. Mereka ingin agar harga yang ditetapkan dengan uang yang mereka keluarkan sebanding dengan manfaat yang mereka peroleh.             



54  BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan 1. Harga dan promosi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian Ice Cream Aice di Jalan Toa Daeng 3 Kota Makassar. 2. Harga dan promosi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian Ice Cream Aice di Jalan Toa Daeng 3 Kota Makassar. 3. Harga merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian Ice Cream Aice di Jalan Toa Daeng 3 Kota Makassar.  5.2 Saran  1 Untuk lebih meningkatkan penjualan Ice Cream Aice harus lebih memperhatikan promosi, karena dalam penelitian ini responden memberikan jawaban mengenai promosi Aice masih sangat kurang. Aice sebaiknya emmeprbaiki strategi promosi yang lebih baik dengan cara memasang iklan di televisi agar konsumen mengetahui tentang Ice Cream Aice.    
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KUESIONER PENELITIAN 
 Dengan Hormat, Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Es Krim Aice (Studi Kasus Pada Warung Kecil di Jalan Toa Daeng 3 Kota Makassar)”. Maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.  Identitas Peneliti: Nama    : Afiet Dwi Putra Program Studi   : Manajemen Fakultas/Instansi  : STIE Nobel Indonesia   Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini meminta waktu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.  Atas perhatian serta kerjama Bapak/Ibu, Peneliti ucapkan terima kasih  Hormat Saya    (Afiet Dwi Putra)   

 

 



Data Responden Berikan tanda (√ ) sesuai dengan data diri anda :   Jenis Kelamin   =                                 L  P Usia    =                         <25 tahun             330-40tahun                        25-30tahun          >40 tahun  Pekerjaan   =                       SD/SMP/SMA     Lainnya                         Mahasiswa           Pegawai BUMN/Swasta PNS  
 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Faktor – Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Ice Crean Aice . Bapak/ Ibu dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Menjawab pertanyaan dengan cara memberi checklist (√ ) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.  Keterangan:    STS : Sangat Tidak Setuju    TS  : Tidak Setuju  N : Netral     S  : Setuju  SS  : Sangat Setuju 
 

 

 

 

 

 

 

 



Harga No Pernyataan STS TS N S SS 1 Saya suka membeli es krim aice karena harga yang ditetapkan masih terjangkau           2 Saya lebih suka es krim yang murah           3 Saya senang membeli es krim aice karena harga yang saya bayarkan sesuai dengan manfaat yang saya rasakan           4 Sebelum membeli es krim aice saya membandingkan terlebih dahulu harga es krim aice dengan es krim lainnya           
Promosi No Pernyataan STS TS N S SS 1 Saya tidak tahu mengenai iklan es krim Aice karena iklannya kurang tersebar luas           2 Iklan es krim Aice tersebar secara meluas sehingga saya mudah mengetahui tentang produk es krim Aice           3 Terbatasnya toko yang menjual es krim Aice membuat saya kurang tahu akan adanya produk Aice           4 Media elektronik seperti televisi dan internet lebih menarik digunakan untuk iklan produk es krim Aice           5 Media cetak seperti koran, majalah, tabloid dan spanduk lebih menarik digunakan untuk iklan produk es krim Aice            6 Iklan yang disampaikan es krim Aice kurang kretif dan inovatif membuat saya kurang tertarik membeli produk Aice      7 Saya lebih yakin dengan orang yang menyampaikan langsung informasi tentang produk Aice daripada melalui iklan      
 
 
 
 



Keputusan Pembelian No Pertanyaan STS TS N S SS 1 Saya akan melakukan pembelian ulang pada produk es krim Aice setelah saya merasakan manfaat yang saya rasakan           2 Saya enggan membeli ulang produk es krim Aice karena produk tersebut tidak sesuai dengan keinginan yang saya harapkan           3 Tidak ada keraguan lagi ketika saya membeli es krim Aice           4 Saya sudah terbiasa membeli es krim Aice dibanding es krim lainnya           5 Saya membeli es krim Aice pada saat saya kekurangan uang sehingga memilih es yang sesuai dengan kantong            



 
JENIS_KELAMIN  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid LAKI-LAKI 24 24.0 24.0 24.0 

PEREMPUAN 76 76.0 76.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0    
PEKERJAAN  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid SD/SMP/SMA 27 27.0 27.0 27.0 

MAHASISWA 21 21.0 21.0 48.0 

PEGAWAI BUMN/SWASTA 12 12.0 12.0 60.0 

PNS 12 12.0 12.0 72.0 

LAINNYA 28 28.0 28.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0    
USIA  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid < 25 TAHUN 37 37.0 37.0 37.0 

25-30 TAHUN 38 38.0 38.0 75.0 

30-40 TAHUN 18 18.0 18.0 93.0 

> 40 TAHUN 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0         



X1.1  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 6 6.0 6.0 6.0 

TS 4 4.0 4.0 10.0 

KS 26 26.0 26.0 36.0 

S 33 33.0 33.0 69.0 

SS 31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0    
X1.2  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 3 3.0 3.0 3.0 

TS 20 20.0 20.0 23.0 

KS 34 34.0 34.0 57.0 

S 29 29.0 29.0 86.0 

SS 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0    
X1.3  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 3 3.0 3.0 5.0 

KS 30 30.0 30.0 35.0 

S 34 34.0 34.0 69.0 

SS 31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0      



X1.4  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 3 3.0 3.0 3.0 

TS 4 4.0 4.0 7.0 

KS 29 29.0 29.0 36.0 

S 36 36.0 36.0 72.0 

SS 28 28.0 28.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0    
X2.1  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 3 3.0 3.0 5.0 

KS 31 31.0 31.0 36.0 

S 36 36.0 36.0 72.0 

SS 28 28.0 28.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0    
X2.2  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 19 19.0 19.0 21.0 

KS 35 35.0 35.0 56.0 

S 30 30.0 30.0 86.0 

SS 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0      



X2.3  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 3 3.0 3.0 5.0 

KS 31 31.0 31.0 36.0 

S 36 36.0 36.0 72.0 

SS 28 28.0 28.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0    
X2.4  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 3 3.0 3.0 5.0 

KS 30 30.0 30.0 35.0 

S 34 34.0 34.0 69.0 

SS 31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0    
X2.5  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 3 3.0 3.0 5.0 

KS 30 30.0 30.0 35.0 

S 37 37.0 37.0 72.0 

SS 28 28.0 28.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0      



X2.6  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 3 3.0 3.0 5.0 

KS 19 19.0 19.0 24.0 

S 23 23.0 23.0 47.0 

SS 53 53.0 53.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0    
X2.7  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid KS 13 13.0 13.0 13.0 

S 32 32.0 32.0 45.0 

SS 55 55.0 55.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0    
Y1  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 3 3.0 3.0 5.0 

KS 30 30.0 30.0 35.0 

S 34 34.0 34.0 69.0 

SS 31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0        



Y2  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 8 8.0 8.0 8.0 

TS 21 21.0 21.0 29.0 

KS 36 36.0 36.0 65.0 

S 35 35.0 35.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0    
Y3  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 3 3.0 3.0 5.0 

KS 30 30.0 30.0 35.0 

S 34 34.0 34.0 69.0 

SS 31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0    
Y4  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 3 3.0 3.0 5.0 

KS 30 30.0 30.0 35.0 

S 37 37.0 37.0 72.0 

SS 28 28.0 28.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0       



Y5  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 3 3.0 3.0 5.0 

KS 31 31.0 31.0 36.0 

S 36 36.0 36.0 72.0 

SS 28 28.0 28.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0    
Descriptive Statistics  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CITRA_MEREK 100 7 19 14.81 3.021 
HARGA 100 12 35 27.44 4.926 
KEPUTUSAN_PEMBELIAN 100 8 24 18.47 3.770 
Valid N (listwise) 100                      



Item-Total Statistics  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 56.93 116.106 .464 .947 
X1.2 57.41 116.083 .503 .946 
X1.3 56.83 109.496 .906 .937 
X1.4 56.90 112.071 .737 .940 
X2.1 56.87 111.064 .838 .938 
X2.2 57.37 113.225 .663 .942 
X2.3 56.87 111.064 .838 .938 
X2.4 56.83 109.496 .906 .937 
X2.5 56.86 109.960 .902 .937 
X2.6 56.50 117.202 .479 .946 
X2.7 56.30 125.263 .169 .950 
Y1 56.83 109.496 .906 .937 
Y2 57.74 122.174 .259 .950 
Y3 56.83 109.496 .906 .937 
Y4 56.86 109.960 .902 .937 
Y5 56.87 111.064 .838 .938   

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .980a .961 .960 .753 

a. Predictors: (Constant), PROMOSI, CITRA_MEREK 
b. Dependent Variable: KEPUTUSAN_PEMBELIAN   

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1351.900 2 675.950 1191.908 .000b 

Residual 55.010 97 .567   
Total 1406.910 99    

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN_PEMBELIAN 
b. Predictors: (Constant), PROMOSI, CITRA_MEREK 



  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.749 .430  4.067 .000   
HARGA .645 .045 .517 14.380 .000 .312 3.209 

PROMOSI .388 .028 .508 14.115 .000 .312 3.209 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN_PEMBELIAN      



 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  Unstandardized 

Residual 

N 100 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .74542547 

Most Extreme Differences Absolute .202 

Positive .113 

Negative -.202 

Test Statistic .202 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction.   
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