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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Lanskap bisnis saat ini berkembang dengan sangat cepat, menempatkan
bisnis dalam persaingan yang ketat. Salah satunya persaingan pasar yang
semakin

sengit,

yang

menyebabkan

pelanggan

mengubah

keputusan

pembeliannya. Selain itu, dalam hal memenuhi kebutuhan, pelanggan saat ini
lebih individualistis dan mengharapkan sesuatu yang lebih personal. Untuk
memenuhi tuntutan ini, bisnis harus mampu memahami keinginan dan
kebutuhan pelanggannya. Pandangan konsumen tentang komoditas menentukan
diterima atau tidaknya. Konsumen akan membeli suatu produk jika mereka
yakin produk tersebut sesuai dengan harapan dan keinginannya.
Industri otomotif semakin kompetitif terutama di ranah sepeda motor seperti
saat ini. Buktinya, penjualan sepeda motor terus meningkat. Untuk
meningkatkan pangsa pasar, produsen harus meningkatkan kreativitasnya
dengan memperkenalkan produk baru.
Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang sangat ideal bagi
pengguna jalan raya khususnya di kabupaten Gowa. Ini bukan karena sepeda
motor hemat bahan bakar, melainkan karena mobilitasnya yang tinggi. Mereka
bisa pergi kemanapun mereka mau tanpa harus khawatir dengan kemacetan lalu
lintas atau membayar tarif angkutan umum yang lebih tinggi.
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Misi perusahaan adalah meningkatkan dan mempertahankan efektivitasnya.
Pemasaran harus berperan dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut karena
pemasaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas operasi
perusahaan.
Menyadari pentingnya pemasaran dalam sebuah bisnis, riset pelanggan
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan.
Praktik individu dalam membeli dan menggunakan produk dan layanan,
termasuk proses pengambilan keputusan dan aktivitas pemasaran, secara
langsung berkaitan dengan riset konsumen.
Penting untuk meninjau kembali penilaian variabel yang memengaruhi
keputusan pembelian untuk membantu konsumen mengatasi masalah mereka.
Tujuan perusahaan dalam mengevaluasi riset pelanggan dalam pemasaran
produk adalah untuk memastikan sejauh mana pelanggan bersedia membantu
perusahaan meningkatkan kualitas barang yang dihasilkannya.
Tahapan keputusan pembelian konsumen adalah identifikasi masalah,
pencarian pengetahuan, evaluasi alternatif, pembelian, dan evaluasi proses
pembelian. Konsumen belum menyelesaikan dan memasukkan salah satu
tahapan ini. Seluruh prosedur biasanya diikuti dalam keadaan tertentu, seperti
saat melakukan transaksi pertama atau saat membeli produk dengan harga atau
nilai tinggi.
Dengan komoditas yang sama, konsumen mungkin merasa lebih mudah
untuk membuat keputusan yang berulang atau terus menerus. Konsumen akan
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memikirkan kembali keputusan pembelian mereka jika faktor-faktor yang
mempengaruhinya berubah. Fitur produk, harga, iklan, dan lokasi adalah faktorfaktor yang mempengaruhi keputusan pembelian.
Di pasar yang semakin kompetitif, setiap bisnis harus bisa sukses dengan
menghadirkan produk terbaik dan memenuhi selera pelanggan yang terus
berkembang dan berubah.
Fenomena yang terjadi adalah penjualan motor Yamaha NMAX pada tahun
2019 mengalami peningkatan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, hal
tersebut di utarakan oleh Frengki JT, GM Marketing PT. Suraco Jaya Abadi
Motor yang merupakan main dealer Yamaha di Sulsel dan Sulbar saat ditemui
motor plus (27/072019). Sehingga dengan meningkatnya penjualan maka PT.
Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Panciro perlu mempertahankan mengenai
harga dan kualitas produk agar tetap bertahan dengan persaingan pangsa pasar
sekarang ini.
Sebagai produsen sepeda motor, PT. Suraco Jaya Abadi Motor menghadapi
persaingan dari berbagai produk kendaraan lain yang dipasarkan kepada
pelanggan oleh para pesaing.
Untuk meningkatkan volume pasar, penting untuk meningkatkan efektivitas
perusahaan sebagai perusahaan penjualan sepeda motor dengan menganalisis
pelanggan. Hal ini untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi
pelanggan terhadap barang perusahaan.

4

Penting untuk menentukan bauran pemasaran saat mengevaluasi keputusan
pembelian barang yang dijual di kabupaten Gowa. Produk, harga, promosi, dan
lokasi adalah bagian dari bauran pemasaran. Faktor-faktor tersebut berdampak
besar pada pemasaran barang perusahaan.
Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun
skripsi ini dengan judul :”Pengaruh Bauran Pemasaran dalam Pengambilan
Keputusan Pembelian Motor Yamaha NMAX pada PT. Suraco Jaya Abadi
Motor Cabang Panciro”.

1.2 Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok
permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini yaitu:
1. Apakah faktor produk, harga, distribusi dan promosi secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian motor Yamaha
NMAX pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Panciro.
2. Apakah faktor produk, harga, distribusi dan promosi secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian motor Yamaha
NMAX pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Panciro.
3. Faktor manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap pengambilan
keputusan pembelian motor Yamaha NMAX pada PT. Suraco Jaya Abadi
Motor Cabang Panciro.
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1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial produk, harga, distribusi dan
promosi terhadap pengambilan keputusan pembelian motor Yamaha NMAX
pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Panciro
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan produk, harga, distribusi dan
promosi terhadap pengambilan keputusan pembelian motor Yamaha NMAX
pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Panciro
3. Untuk mengetahui faktor manakah yang berpengaruh paling dominan
terhadap pengambilan keputusan pembelian motor Yamaha NMAX pada PT.
Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Panciro

1.4 Manfaat Penelitian
Selain sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan
Manajemen STIE Nobel Indonesia Makassar, diharapkan penelitian ini juga
bermanfaat bagi:
1. Diharapkan pembahasan yang dilakukan nantinya akan menjadi bahan
masukan perusahaan mengenai promosi yang dapat mempengaruhi
konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian motor.
2. Diharapkan bermanfaat sebagai bahan kepustakaan bagi mereka yang ingin
memperdalam pengetahuannya dan yang membutuhkan tentang perilaku
konsumen.
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3. Sebagai pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam mengaplikasikan
berbagai ilmu dan pengetahuan pada suatu bentuk penelitian ilmiah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Pemasaran
Praktik utama yang berperan penting dalam praktik bisnis adalah pemasaran,
yang merupakan salah satu ilmu manajemen. Ini karena, agar bisnis dapat
bertahan, tugas utama yang harus dilakukan pengusaha dalam operasionalnya
adalah pemasaran. Beberapa ahli telah mempresentasikan pandangan mereka
tentang konsep pemasaran.
Adapun definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009), “Pemasaran
adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan,
mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk
mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi
dan pemangku kepentingannya”.
Menurut Boone dan Kurtz (2005), pemasaran adalah suatu proses
perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, harga, promosi dan distribusi atas ide,
barang, jasa, organisasi dan peristiwa untuk menciptakan dan memelihara
hubungan yang akan memuaskan bagi tujuan perorangan dan organisasi.
Menurut Swastha dan Irawan (2008), “Pemasaran merupakan salah satu dari
kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya
untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan
mendapatkan laba”.
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Menurut Abdullah dan Tantri (2012) Pemasaran adalah suatu sistem total dari
kegiatan bisnis yang di rancang untuk merencanakan, menentukan harga,
mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan
keinginan dan jasa yang baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen
potensional.
American Marketing Associaton (2007) memberikan definisi pemasaran
yaitu: Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses
menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan
tawaran (offering) yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra dan masyarakat
umum.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pemasaran merupakan suatu
perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui
kebutuhan konsumen melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk dan
jasa yang bernilai serta mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan dan
harga agar kebutuhan konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat
keuntungan tertentu.

2.2 Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
Menurut Hurriyati (2015) Bauran Pemasaran (Marketing Mix) merupakan
unsur-unsur internal penting yang membentuk program pemasaran sebuah
organisasi.
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Menurut Kotler (2009) mendefinsikan baura pemasaran bauran pemasaran
sebagai suatu set peralatan pemasaran yang digunakan untuk mencapai sasaran
pemasaran. Ada dua jenis bauran pemasaran: pemasaran produk dan pemasaran
layanan. Model 4P merupakan model bauran pemasaran produk yang meliputi
produk, harga, distribusi, dan promosi. Strategi pemasaran untuk mencapai
pencapaian pasar sasaran mendefinisikan bauran pemasaran komoditas.
Menurut Lupiyoadi (2013) bauran pemasaran merupakan perangkat/alat bagi
pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu
dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan penentuan posisi
yang ditetapkan dapat berjalan sukses.
Menurut Gitosudarmo (2014) bauran pemasaran atau Marketing Mix
merupakan gabungan antara 4 masalah yang mengandung kata-kata yang di
dahului oleh huruf P maka lalu disebut juga “Empat P dalam Pemasaran” yaitu
product, price, place, promotion. Bauran pemasaran atau Marketing Mix tersebut
merupakan alat yang dapat dipergunakan oleh pengusaha untuk mempengruhi
konsumennya.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bauran pemasaran merupakan suatu
perangkat penentu keberhasilan pemasaran bagi perusahaan. semua ini di
tujukan untuk memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang
dipilih.
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2.2.1

Produk
Barang adalah komponen pertama dan paling penting dari bauran

pemasaran, karena tidak dapat dilakukan tanpanya karena tidak ada barang atau
jasa untuk dijual.
Menurut kotler (2008),”produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan
ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang di
pasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat,
property, organisasi dan gagasan.
Semua item, termasuk barang dan jasa, merupakan kombinasi dari elemenelemen yang menarik konsumen, seperti gaya, fashion, kegunaan, desain
kegunaan, warna kemasan, skala, dan preset, sesuai dengan konsep ini..
Sedangkan menurut Perreault dan McCarthy (2009), produk merupakan
pemenuhan kebutuhan perusahaan, dapat berupa barang atau jasa yang
sebenarnya, atau merupakan campuran dari keduanya..
Pelanggan mengevaluasi suatu produk berdasarkan tingkat kepuasan
keseluruhan yang dapat diberikannya. Produk yang menggabungkan layanan
prima, produk fisik dengan fitur yang tepat, petunjuk penggunaan, kemasan
yang sesuai, garansi yang memuaskan, dan nama merek terkenal yang
memuaskan pelanggan diperlukan untuk loyalitas pelanggan.
Kepuasan pembelian pelanggan, bukan sekedar produk atau jasa fisik,
menurut definisi di atas. Produk harus dilihat dari sudut pandang konsumen,
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serta bagaimana konsumen yakin produk tersebut akan memenuhi maksud
pembeliannya.
Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan untuk memuaskan
kebutuhan dan keinginan yang mencakup obyek fisik saja, jasa, orang, tempat
dan ide. Menurut Lamb et all dalam Sri Utami (2013), produk tidak hanya
meliputi fisiknya saja tetapi juga kualitas, label, kemasan, garansi, pelayanan,
purna jual, merek nama baik perusahaan dan nilai kepuasan. Dapat dilihat dari
sisi merek dalam hal ini bahwa keputusan tentang harga merupakan keputusan
yang paling signifikan di antara keputusan tentang bauran pemasaran lainnya
untuk produk-produk yang bermerek dan berkualitas baik.
Menurut Gitosudarmo (2014), produk merupakan tafsir atau persepsi
konsumen terhadap suatu produk yang ia butuhkan dan dambakan. Dasar
penyimpangan produk dari esensinya adalah pengertian teknis atau tujuan
teknisnya. Akibatnya, "Produk Dasar" atau "Produk Generik" adalah istilah
yang digunakan untuk menjelaskan tujuan teknologi ini. Produk yang dapat
memberikan pengertian pada kedua atribut ini akan dapat menarik pelanggan,
kemudian menginspirasi mereka untuk membelinya, dan kemudian membuat
mereka senang setelah membelinya, sehingga pelanggan melakukan pembelian
berulang.
2.2.2

Harga
Menurut Tjiptono (2014), harga adalah satu elemen bauran pemasaran

membutuhkan pertimbangan yang cermat dengan beberapa dimensi strategi
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harga berikut ini: a) Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk. b)
Harga merupakan aspek yang tampak jelas bagi para pembeli. c) Harga adalah
determinan utama permintaan. d) Harga berkaitan langsung dengan pendapatan
dan laba. e) Harga bersifat fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan cepat. f)
Harga mempengaruhi citra dan strategi positioning. g) Harga merupakan
konflik nomor satu yang dihadapi para manajer.
Kebijakan harga menurut Gitosudarmo (2007) merupakan alat yang
digunakan oleh produsen atau perusahaan untuk menetapkan harga guna
membujuk pembeli agar membeli produk yang diobral. Kebijakan harga
digunakan untuk mengambil keputusan guna memenuhi target maksimalisasi
laba perusahaan..
Menurut Alma (2007), harga mengacu pada nilai moneter suatu barang atau
jasa. Satu-satunya bagian dari bauran pemasaran yang menghasilkan
pendapatan adalah harga, sedangkan sisanya menghasilkan biaya.
2.2.3

Tempat
Posisi (place) atau yang biasa diartikan sebagai penyerahan merupakan

salah satu komponen bauran pemasaran dan sering digunakan oleh perusahaan
sebagai strategi dalam memasarkan barang, baik dari kemudahan akses bagi
pelanggan untuk membeli maupun melakukan pembelian. untuk produk yang
dimiliki oleh perusahaan.
Menurut Hasan (2013) definisi saluran pemasaran dapat dilihat dari tiga
makna sebagai berikut:
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1. Saluran pemasaran merupakan suatu sistem jaringan organisasi dan
perantara (agen, pedagang, retail) yang terorganisir untuk melakukan semua
aktivitas pemasaran yang diperlukan dalam menghubungkan produsen
dengan konsumen atau pengguna atau pembeli.
2. Saluran pemasaran merupakan kontraktual organisasi eksternal yang
manajemennya

beroperasi

untuk

membuat

pergerakan

fisik

dan

pemindahan pemilikan produk dari produsen ke konsumen mencapai tujuan
pemasaran.
3. E-channel marketing adalah bentuk kombinasi elektronik dan perantara
tradisional untuk menghantarkan kepemilikan produk pada waktu, tempat,
format dan kegunaan kepada para pembeli.
Menurut Toffler dan Imber dalam Royan (2009) distributor adalah
perusahaan atau perorangan yang bertindak sebagai perantara antara
perusahaan manufaktur dan pengecer. Distributor mengadakan pergudangan
untuk menyimpan barang dagangan yang seringkali dibeli dari banyak
perusahaan manufaktur berbeda, kemudian dijual (di distribusikan) kepada
banyak pengecer maupun grosir.
Sedangkan menurut Royan (2009) place merupakan penempatan produk
sedemikian rupa agar produk bisa dibeli oleh konsumen. Place lebih banyak
membicarakan bagaimana suatu produk dari perusahaan bisa diletakkan
dengan benar di tempat-tempat strategis agar konsumen membeli.

14

Ada beberapa tingkatan saluran pemasaran (tempat) yang dapat digunakan
untuk mengiklankan barang suatu perusahaan, diantaranya menjual langsung
kepada pelanggan sehingga bisa mendapatkan detail dan merasa lebih dekat
dengan produk dan perusahaan, Hal ini juga dapat dilakukan hanya dengan satu
perantara

penjualan

kepada

pelanggan,

yang

tentunya

membantu

merampingkan kegiatan pemasaran perusahaan dalam perantara penjualan
kepada konsumen; itu juga bisa dilakukan dengan dua atau tiga perantara, dan
seterusnya.
Menurut Abdullah dan Tantri (2012) saluran pemasaran (Distribusi) dapat
dilihat sebagai sekumpulan organisasi yang saling bergantung satu sama yang
lainnya yang terlibat dalam proses penyediaan sebuah produk atau pelayanan
untuk digunakan atau dikonsumsi. Produsen yang mampu membangun saluran
sendiri justru akan memperoleh tingkat pengembalian atas investasi yang lebih
besar dengan meningkatkan investasinya dalam bisnis.
2.2.4
3

Promosi

Promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, hubungan masyarakat, dan
pemasaran langsung adalah semua variabel yang dapat mempengaruhi promosi,
menurut Kotler dan Keller (2009). Perusahaan menggunakan promosi sebagai
bagian dari bauran pemasaran mereka untuk terlibat dengan pelanggan mereka.
Karena dapat mengarah pada serangkaian aktivitas tambahan untuk organisasi,
promosi sering kali digambarkan sebagai operasi berkelanjutan.

4

Berikut adalah tujuan pemasaran menurut Angipora (2007): a) Untuk
memberitahukan semua aspek dan keinginan bisnis yang relevan kepada
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pelanggan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat dipahami. b)
Meyakinkan dan mempengaruhi konsumen sasaran adalah dengan membujuk
dan mempengaruhi konsumen sasaran atau pembeli untuk memilih membeli
atau mengalihkan penjualan barang perusahaan. c) Yang perlu diingatkan
adalah dengan mengingatkan target pembeli yang telah setia dan konsisten
mendukung konsumennya dimanapun mereka berada selama masa hidup
perusahaan dan merk barang yang telah dibuat.

4.1 Pengertian Keputusan Pembelian
Menurut Tjiptono (2008), keputusan pembelian merupakan sebuah proses
dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk
atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alterrnatif
tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada
keputusan pembelian.
Menurut Swastha (2015) keptusan-keputusan tentang suatu pembelian adalah
sangat kompleks. Beberapa dari faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat
dikendalikan oleh penjual, tetapi beberapa tidak. Penjual yang profesional harus
mengatahui bagaimana cara menemukan ide-ide baru dan bagaimana tekanan
sosial serta psikologis dapat mempengaruhi pembelian. Semua ini akan terlibat
dalam bidang-bidang antropologi, ekonomi dan sosiologi.
Menurut Kotler dalam Tjiptono (2007) menyebutkan bahwa dalam keputusan
pembelian barang, konsumen sering ada lebih dari dua pihak yang terlibat dalam
proses pertukaran dan pembeliannya. Menurut Kotler (2008), pendekatan dalam
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proses pengambilan keptusan pembelian konsumen terdiri dari lima tahap yaitu,
pengenalan masalah (problem recognition), pencarian informasi (information
search), evaluasi alternatif (evaluation of alternatives), keputusan pembelian
(purchace decision) dan perilaku purna jual (postpurchase behaviord).
Sedangkan menurut Abdullah dan Tantri (2012) para pemasar harus
mendalami berbagai pengaruh terhadap pembeli dan mengembangkan
pemahaman mengenai bagaimana sebenarnya para konsumen membuat
keputusan pembelian mereka. Para pemasar harus mengidentifikasikan siapa
yang membuat keputusan pembelian, jenis keputusan pembelian dan langkahlangkah dalam proses pembelian.

4.2 Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian
Menurut Hurriyati (2015) faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian
itu ada 4 bagian, yaitu sebagai berikut :
1. Faktor Kebudayaan
Faktor-faktor budaya yang memberikan pengaruh paling luas dan dalam
tingkah laku konsumen. Pemasar harus mengetahui peran yang dimainkan
oleh budaya, sub-budaya dan kelas sosial pembelian.
a. Budaya
Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan tingkah
laku seseorang. Budaya merupakan nilai-nilai dasar, persepsi keinginan
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dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari
keluarga dan lembaga penting lainnya.
b. Sub-budaya
Setiap budaya terdiri dari beberapa sub-budaya yang lebih kecil atau
kelompok orang yang mempunyai sistem nilai sama berdasarkan pada
pengalaman hidup dan situasi. Sub-budaya termasuk nasionalitas, agama,
kelompok, ras dan wilayah geografi.
c. Kelas sosial
Hampir setiap masyarakat mempunyai semacam betuk struktur kelas
sosial. Kelas sosial adalah devisi masyarakat yang relatif permanen dan
teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat dan tingkah
laku yang serupa.
2. Faktor-faktor sosial
Keputusan pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor
sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, serta peran dan status sosial
konsumen.
a. Kelompok
1) Kelompok keanggotaan
Tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil.
Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung dan seseorang yang
menjadi anggotanya di sebut kelompok primer yang mempunyai
interaksi reguler tapi informal seperti keluarga, teman, tetangga dan
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rekan kerja. Beberapa merupakan kelompok sekunder, yang
mempunyai interaksi lebih formal dan kurang reguler.
2) Kelompok acuan
Kelompok acuan berfungsi sebagai titik perbandingan atau acuan
langsung (tatap muka) atau tidak langsung dalam bentuk sikap atau
tingkah laku seseorang.
b. Keluarga
Anggota keluarga sangat dapat mempengaruhi tingkah laku pembelian.
Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting
dalam masyarakat dan diteliti secara mendalam.
c. Peran dan status
Seseorang menjadi anggota banyak kelompok keluarga dan organisasi.
Posisinya dalam setiap kelompok dapat ditentukan dalam bentuk peran dan
status. Peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang
menurut orang-orang yang ada di sekitarnya.

3. Faktor-faktor pribadi
Faktor pribadi seperti usia dan tingkat siklus hidup, profesi, situasi
ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian pembeli semuanya mempengaruhi
keputusan pembelian.
a. Usia dan tingkat siklus hidup
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Sepanjang hidup mereka, orang mengubah barang dan jasa yang
mereka beli. Preferensi makanan, pakaian, dekorasi, dan rekreasi sering
kali dikaitkan dengan usia. Tahapan siklus hidup keluarga, tahapan yang
bisa dilalui keluarga tergantung pada kedewasaan mereka, juga
mempengaruhi pembelian.
b. Profesi
Barang dan jasa yang dibeli seseorang dipengaruhi oleh profesinya.
Karyawan kasual lebih cenderung membeli jas dan dasi. Pemasar mencari
kelas kerja dengan minat yang lebih tinggi dari rata-rata pada barang dan
jasa mereka.
c. Situasi ekonomi
Keadaan ekonomi akan mempengaruhi pemilihan produk. Pemasar
produk yang peka terhadap pendapatan melacak pendapatan pribadi,
investasi, dan suku bunga. Ketika indikator ekonomi menunjukkan
penurunan, pemasar dapat mendesain ulang, mengubah posisi, dan
menyesuaikan harga produk.

d. Gaya hidup
Orang dengan subkultur, kelas sosial, dan pekerjaan yang serupa dapat
menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Gaya hidup seseorang
merupakan pola perilaku yang tercermin dalam psikografinya. Pengukuran
AIO utama konsumen, kebiasaan (pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, dll.),
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Preferensi (makanan, mode, keluarga, dll.) Dan pandangan semuanya
diukur sebagai bagian dari gaya hidup mereka.
e. Kepribadian pembeli
Kepribadian setiap orang berdampak besar pada keputusan pembelian
mereka. Sifat psikologis tertentu yang menyebabkan reaksi yang cukup
stabil dan tahan lama terhadap lingkungannya sendiri disebut sebagai
kepribadian.
4. Faktor-faktor psikologi
Pilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut di pengaruhi oleh empat
faktor psikologis yang penting yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta
keyakinan dan sikap.
a. Motivasi
Seseorang mempunyai banyak kebutuhan pada suatu saat. Ada
kebutuhan biologis, yang muncul dari keadaan yang tegang seperti lapar,
haus atau merasa tidak nyaman. Yang lainnya adalah kebutuhan
psikologis, yang muncul dari kebutuhan akan pengakuan, penghargaan
atau rasa memiliki. Kebanyakan dari kebutuhan ini tidak cukup kuat untuk
memotivasi seseorang supaya bertindak pada suatu saat. Motif adalah
kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang mencari
kepuasan
b. Persepsi
Orang memilih, mengatur, dan menafsirkan pengetahuan untuk
membentuk citra dunia yang koheren melalui proses persepsi. Karena tiga
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jenis proses penerimaan sensorik: perhatian selektif, distorsi selektif, dan
memori selektif, orang dapat mengembangkan pengalaman yang berbeda
dari rangsangan yang sama.
c. Pengetahuan
Stimulasi internal terbesar yang mendorong perilaku adalah gairah.
Ketika ditujukan pada sumber rangsangan, dorongan menjadi motif.
Rangsangan kecil memutuskan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang
bereaksi.
d. Keyakinan dan sikap
Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang
mengenai sesuatu. Pemasar tertarik pada keyakinan bahwa orang
merumuskan mengenai produk dan jasa spesifik, karena keyakinan ini
menyusun citra produk dan merek yang mempengaruhi keputusan
membeli.

4.3 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No

Peneliti

Judul

Hasil

Pengaruh
Bauran Secara simultan bauran pemasaran
1. Wangarry,
Tumbel
dan Pemasaran Terhadap yang terdiri dari produk, harga,
Karuntu(2018)
Keputusan
distribusi dan promosi berpengruh
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Pembelian
Sepeda
Motor Yamaha di PT.
Hasjrat
Abadi
Ranotana

2. Ricky
Andi Pengaruh
produk,
Ervanto (2013) harga dan promosi
terhadap keputusan
pembelian
sepeda
motor Yamaha di PT.
Harpindo
Jaya
Sampangan
Semarang.
Pengaruh
Bauran
3. Pratama (2016)
Pemasaran Terhadap
Keputusan
Pembelian
sepeda
Motor Honda pada
Dealer Agung Motor
di
Kecamatan
Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk.
4. Siti Nurma
Pengaruh produk,
Rosmitha (2017) harga, promosi dan
distribusi terhadap
keputusan pembelian
kartu paket internet
dalam perspektif
ekonomi islam

signifikan terhadap keputusan
pembelian. Sedangkan secara
parsial bauran pemasaran terdiri
dari harga dan promosi berpengaruh
signifikan sedangkan produk dan
tempat tidak berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian
sepeda motor Yamaha di PT.
Hasjrat Abadi Ranotana.
Terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan antara produk, harga dan
promosi
terhadap
keputusan
pembelian sepeda motor Yamaha di
PT. Harpindo Jaya Sampangan
Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa produk, harga dan promosi
secara
parsial
berpengaruh
signifikan Terhadap Keputusan
Pembelian sepeda Motor Honda
pada Dealer Agung Motor di
Kecamatan
Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk.
Secara parsial produk, harga dan
distribusi memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap keputusan
pembelian kartu paket internet,
sedangkan promosi tidak memiliki
pengaruh secara parsial terhadap
keputusan pembelian kartu paket
internet. Secara simultan produk,
harga, promosi dan distribusi
memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan
pembelian kartu internet.

4.4 Kerangka pikir
Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengklarifikasikan variabel bauran
pemasaran menjadi empat kelompok yang disebut 4P, yaitu Produk (Product),
harga (Price), distribusi (Place), dan promosi (Promotion) terhadap keputusan
pembelian motor Yamaha NMAX pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang
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Panciro. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun suatu kerangka pikiran
dalam penelitian ini seperti yang ada dalam gambar berikut :
Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Produk
(X1)
Harga

PT. Suraco Jaya Abadi

(X2)

Keputusan Pembelian
(Y)

Motor Cabang

Panciro

Distribusi
(X3)

Promosi
(X4)

Keterangan:
= Uji Secara Parsial
= Uji Secara Simultan

4.5 Hipotesis
1. Diduga bahwa Produk, Harga, Distribusi dan Promosi secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian motor Yamaha
NMAX pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Panciro.
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2. Diduga bahwa Produk, Harga, Distribusi dan Promosi secara simultan
berpengaruh

signifikan terhadap keputusan pembelian motor Yamaha

NMAX pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Panciro.
3. Diduga bahwa promosi berpengaruh paling dominan terhadap keputusan
pembelian motor Yamaha NMAX pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor
Cabang Panciro.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang
Panciro yang terletak di Jl. Poros Pallangga No. 24, Mangalli, Kec. Pallangga,
Kabupaten Gowa. Proses penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan terhitung
mulai bulan Januari 2021.
Penulis memilih melakukan penelitian pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor
Cabang Panciro karena selain lokasinya strategis, juga merupakan dealer resmi
motor Yamaha di Pallangga yang memudahkan peneliti untuk melakukan
penelitian dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data kuantitatif yaitu data yang di peroleh dalam bentuk angka-angka yang
dapat dihitung, berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b. Data kualitatif yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka dan
diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala cabang perusahaan dan
karyawan dalam perusahaan serta informasi-informasi yang diperoleh dari
pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber data
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a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui observasi atau
pengamatan langsung yang berupa hasil jawaban responden dari kuesioner
yang disebarkan kepada pelanggan Yamaha, yang berisi tanggapan
responden mengenai hubungan antara produk, harga, distribusi dan
promosi terhadap keputusan pembelian pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor
Cabang Panciro.
b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung, yaitu data
tersebut di peroleh dari internal PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang
Panciro.

3.3 Metode Pengumpulan Data
Dalam usaha memperoleh data yang di butuhkan, metode yang digunakan
adalah :
1. Kuesioner
Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk di jawab. Peneliti
membagikan kuesioner kepada responden yaitu costumer atau tamu PT.
Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Panciro yang berupa pertanyaan dan
pernyataan yang bersifat tertutup dan terbuka. Dalam penelitian ini
menggunakan angket tertutup yang sudah disediakan jawabannya.

2. Wawancara
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Teknik wawancara ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung
kepada pihak yang dianggap dapat memberikan informsi lengkap yang
berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian
3.4.1. Populasi Penelitian
Menurut Sugiono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas : objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di
tarik kesimpulannya.
Populasi penelitian ini adalah konsumen di PT. Suraco Jaya Abadi
Motor Cabang Panciro sebanyak 850 konsumen yaitu pembeli sepeda
motor Yamaha NMAX. Populasi ini di ambil dari kosumen pembelian
bulan januari sampai desember 2019.
3.4.2. Sampel Penelitian
Menurut Sugiono (2010) Ukuran dan karakteristik populasi tercermin
dalam survei. Ketika seorang peneliti melakukan studi pada populasi yang
besar, tetapi hanya memiliki dana dan waktu yang tidak mencukupi,
peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel untuk memastikan
bahwa

generalisasi

pada

populasi

yang

diteliti

dimungkinkan.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.Untuk
menentukan jumlah sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin
yaitu:

28

850

n = 1+850(012)
Dimana :

n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
e = error level (tingkat kesalahan), umumnya digunakan 1% atau
0,01, 5% atau 0,5 dan 10% atau 0,1. Dan peneliti menggunakan 10%
atau 0,1.
𝑁

n = 1+𝑁(𝑒 2)
n=

850
1+850(0,12)
850

n = 1+8,50
850

n = 9,50
n = 89,47
n = 89,47
n = 90
Jadi berdasarkan perhitungan metode slovin dari jumlah populasi 850 maka
dapat ditentukan n = 90

3.5 Metode Analisis Data
1. Uji Regresi Linier Berganda
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Untuk mengetahui besarnya pengaruh Produk, Harga, Ditribusi dan
Promosi terhadap keputusan pembelian motor dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :
Y=𝑏1 X1+𝑏2 X2+𝑏3 X3+𝑏4 X4+e
Dimana: Y

= Keputusan Pembelian Motor

X1

= Produk

X2

= Harga

X3

= Distribusi

X4

= Promosi

a

= Konstanta

𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑏4 = Koefisien Regresi
e

= Standar error

2. Uji t
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi berganda secara
parsial. Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan
melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak.
Pengujian dilakukan dengan tingkat keperecayaan 95% atau signifikansi (α)
sebesar 5%. Adapun rumus hipotesis statistiknya (Umar, 2011) adalah
sebagai berikut :
(𝑛−2)

t=√(1−𝑟2)
dimana: t = Observasi
r = Koefisien
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n = Banyaknya observasi
3. Uji F
Uji F pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui signifikan hubungan
antara semua variabel bebas dan variabel terikat, apakah variabel bebas yang
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap
variabel terikat.Uji statistic yang digunakan pada pengujian simultan adalah
uji F atau yang biasa disebut dengan Analysis of varian (ANOVA).
Pengujian hipotesis dapat digunakan rumus signifikan korelasi ganda
(Sugiyono 2017) sebagai berikut :
Fh =
Dimana: R

𝑅2/𝑘
(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)

= Koefisien Korelasi anda

K

= Jumlah Variabel independen

N

= Jumlah anggota sampel

Dk

= (n-k-1) derajat kebebasan

Pengujian membandingkan 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan ketentuan
sebagai berikut :
a) Jika 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak dan Ha diterima (berpengaruh).
b) Jika 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak
berpengaruh).
4. Uji Validitas
Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana
alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang di ukur. Bahwa
uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
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kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika t hitung lebih besar dari t
tabel.
Rumus Korelasi Product Momen
rxy =

N∑xy − (∑x)(∑y)
√(𝑁∑𝑥 2 − (∑𝑥)2 (𝑁∑𝑦 2 − (∑𝑦)2 )

Keterangan :
rxy

= Koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y

∑xy

= Jumlah perkalian antara variabel X dan Y

∑𝑥 2

= Jumlah dari kuadrat nilai X

∑𝑦 2

= Jumlah dari kuadrat nilai Y

(∑𝑥)2 = Jumlah nilai X kemudian di kuadratkan
(∑𝑦)2 = Jumlah nilai Y kemudian di kuadratkan
5. Uji Reabilitas
Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika
jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari
waktu ke waktu. Reabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas,
konsistensi, daya prediksi dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reabilitas
yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang realibel.
Pengujian reabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha
Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala
bertingkat. Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut :
r𝑟11 = (

n
n−1

) (1 −

∑ 02t
02t

)
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Keterangan:
r11

= reliabilitas yang dicari

n

= jumlah item pertanyaan yang di uji

∑ot2

= jumlah varians skor tiap-tiap item

ot2

= varians total
jika nilai alpha > 0.7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability)

sementara jika alpha > 0.8 ini mengsugestikan seluruh item reliabel dan
seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau ada pula
yang memaknakannya sebagai berikut.
Jika alpha > 0.90 maka reabilitas sempurna, jika alpha antara 0.70 – 0.90
maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat. Jika
alpha < 0.50 maka reliabilitas rendah. jika alpha rendah, kemungkinan satu
atau beberapa item tidak reliabel.

3.6 Definisi Operasional
1 Produk
Produk merupakan barang atau jasa yang dapat diperjual belikan.
Dimana jumlah dan jenis produk menjadi salah satu nilai plus yang dimiliki
perushaan.
2 Harga
Harga adalah nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau
komoditas lain untuk merepresentasikan manfaat yang diperoleh dari suatu
produk atau jasa bagi individu atau komunitas pada waktu dan tempat
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tertentu. Dalam hal persaingan pangsa pasar, harga yang kompetitif mungkin
menjadi faktor pembeda.
3 Distribusi
Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan
mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada
konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Dimana,
Keadaan yang memperlihatkan pentingnya lokasi dalam menjalankan bisnis.
PT. SJAM Cabang Panciro berada di tempat yang strategis sehingga mudah
untuk di jangkau.
4 Promosi
Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk
atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli produk yang
ditawarkan. PT. SJAM Cabang Panciro melakukan promosi di Kecamatan
Pallangga
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3.7 Indikator Penelitian
Tabel 3.1 Indikator Penelitian

No
Variabel
1. Produk
(Philip Kotler 2008)
2.

Harga
(Tjiptono 2014)

Indikator
1.
2.
3.
1.
2.
3.

3.

Promosi
(Angipora 2007)

1.
2.
3.

4.

Tempat
(Hasan 2013)

1.

2.

5.

Keputusan Pembelian
(Harriyati 2015)

3.
1.
2.
3.

Merek
Warna
Ukuran
Harga merupakan aspek yang
tampak jelas bagi para pembeli.
Harga bersifat fleksibel, artinya
bisa disesuaikan dengan cepat.
Harga mempengaruhi citra dan
strategi positioning.
Menginformasikan
Mempengaruhi dan membujuk
Mengingatkan
pelanggan
sasaran
Saluran pemasaran merupakan
suatu
sistem
jaringan
organisasional dan perantara.
Saluran pemasaran merupakan
kontraktual
organisasi
eksternal.
E-channel marketing.
Faktor kebudayaan
Faktor sosial
Faktor pribadi

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Gambar 4.1 Profil Perusahaan

PT. Suracojaya Abadi Motor adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak
dalam bidang penjualan kendaraan bermotor roda dua. PT. Suracojaya Abadi
Motor Makassar dalam pemasarannya mampu bersaing dengan dealer-dealer
lain yang menjadi distributor kendaraan bermotor roda dua lainnya.PT.
Suracojaya Abadi Motor Makassar pada saat pertama didirikan berlokasi di
jalan Sulawesi Nomor 84-86 Makassar dan pada tahun 1996 kantor tersebut
telah resmi menjadi kantor cabang, kemudian pada tahun 1996 tersebut PT.
Suracojaya Abadi Motor Makassar pindah ke kantor barunya di jalan Andi
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Pangeran Pettarani.Dimana tersebut berfungsi sebagai kantor pusat sekaligus
show room untuk semua jenis kendaraan bermotor. Di kantor inilah seluruh
penjualan dan service dilakukan.
1. Produk/Jasa
Bisnis perdagangan otomotif yang mendistribusikan sepeda motor merek
YAMAHA dan jasa yang di tawarkan berupa service dan sparepart.
2. Proses Bisnis
PT.Suracojaya Abadi Motor memiliki beberapa dealer yang secara terus
menerus dibina dan dipantau perkembangannya baik dalam hal penjualan
maupun aktivitas promosi guna meningkatkan brand image dan juga image
toko. Sistem Manajemennya membawahi beberapa bagian, diantaranya
Penjualan (sales), Purnajual (Services), dan Manajemen yang mengatur dan
memantau kinerja karyawan. Saat ini, PT. Suracojaya Abadi Motor (Yamaha)
Makassar telah menggunakan sistem komputerisasi dan telah memiliki website
yang bisa di pergunakan untuk kepada konsumen yang ingin melihat tipe motor
dan tentunya bagian penjualan dan promosi masih menitikberatkan informasi
melalui brosur atau informasi langsung di dealer. Di website yang sudah ada
saat ini hanya berisi berita (news) dan foto-foto seputar kegiatan di PT.
Suracojaya Abadi Motor (Yamaha) Makassar. Adapun untuk informasi
mengenai new product dan stock baik itu motor maupun suku cadang
(sparepart) belum dapat diakses sepenuhnya melalui website.
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Setelah proses penjualan (sales) berlangsung, Purnajual (Service)
merupakan salah satu indikator penting yang pelanggan perhatikan. Purnajual
(Service) yaitu bidang yang melayani pelanggan yang telah membeli produk
Yamaha. Saat ini, pada bagian purna jual (service) masih menggunakan manual
book service yang dipegang oleh pelanggan untuk memantau dan memeriksa
jangka waktu service dan kondisi kendaraan sebelumnya.

4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Kerja
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. SJAM Cabang Panciro

Kepala Cabang

Kasir

Sales Counter

Admin

Koordinator
Sales Force

Sales Force

Service

S.Counter

Mekanik
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Uraian kerja
1. Nama Jabatan

: Kepala Cabang

Tugas dan Tanggung Jawab:
a) Menyusun dan merencanakan penjualan.
b) Menginteraksikan pencapaian target pejualan dan jasa secara efektif dan
efisien.
c) Menjaga hubungan baik dengan image customer.
d) Menganalisa, mengevaluasi dan merekomendasikan sistem prosedur
pengerjaan
e) service umum bodi repair dan lain-lainyanmg berhubungan dengan jasa
service.
f) Mengawasi dan memotori keberhasilan dan keselamatan kerja karyawannya.
g) Membuat program/advertensi dengan cara yang efektif dan efisien serta
mendukung peningkatan penjualan sepeda motor dan service jasa kepada
pelanggan.
h) Memastikan tercapainya target penjualan dengan sistem strategi penjualan
jasa service yang efektif dan efisien serta meningkatkan hubungan baik
dengan costumer.
2. Nama Jabatan

: Sales Counter

Tugas dan Tanggung Jawab:
a) Kegiatan menawarkan produk Yamaha, khususnya motor.
b) Memasarkan produk perusahaan khususnya motor merek Yamaha.
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c) Membuat rencana penjualan dan promosi atas produk perusahaan.
d) Mengkoordinir berbagai kegiatan pemasaran perusahaan.
e) Membuat program pemasaran serta menetapkan kebijakan pemasaran yang
berorientasi pada persaingan dan pengusaan pangsa pasar.
f) Berusaha memanfaatkan tenaga pemasaran serta maksimal untuk dapat
meningkatkan penjualan produk perusahaan.
3. Nama Jabatan

: Spare Parts Counter

Tugas dan Tanggung Jawab:
a) Penjualan suku cadang, baik itu penjualan secara terpisah maupun penjualan
dalam hubungannya dengan service motor (penggantian alat saat service).
b) Menyediakan dan menjual suku cadang kendaraan bermotor yang dipasarkan.
c) Menjaga persediaan suku cadang secara stabil agar setiap saat dapat
memenuhi permintaan konsumen.
d) Mengarahkan dan mengawasi kegiatan kerja kepada pelaksanaan yang
menunjang kegiatan penjualan kendaraan bermotor.
e) Bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang berhubungan dengan
Spare Parts.
4. Nama Jabatan

: Service Counter

Tugas dan Tanggung Jawab:
a) Pelayanan jasa perawatan sepeda motor konsumen, khusus merek Yamaha
yang mencakup perawatan berkala, penggantian alat dan turun mesin (over
houle) yang mengutamakan kualitas.
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b) Melaksanakan dan menyelesaiakan administrasi keuangan dari transaksi
penjualan.
c) Membuat program pelayanan yang bisa menjamin kepuasan konsumen.
d) Menyediakan fasilitas dan sarana pelayanan secara maksimal.
5. Nama Jabatan

: Keuangan

Tugas dan Tanggung Jawab:
a) Bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan perusahaan, baik urusan
transaksi penerimaan maupun pengeluaran uang.
b) Bertanggung jawab dalam pembuatan laporan, baik yang menyangkut data
seluruh kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan urusan administrasi
perusahaan.
c) Memberi wewenang kepada bagian kredit untuk melakukan penagihan atas
piutang perusahaan.
d) Memberi wewenang kepada bagian kasir dan administrasi keuangan
perusahaan.
e) Mengevaluasi kegiatan yang dapat meminimumkan biaya sumber data
manusia dan menyelesaiakan keluhan yang muncul.
f) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan.
6. Nama Jabatan

: Staf Administrasi

Tugas dan Tanggung Jawab:
a) Bertanggung jawab atas kelancaran dan pelaksanaan administrasi.
b) Mengurus pembukuan.
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c) Memelihara, menyusun dan mengevaluasi statistik, membandingkan dan
membantu aktivitas promosi.
d) Mempersiapakan, menulis dan menyusun faktur.
e) Mengatur file dan mempersiapakan pembayaran gaji.
f) Berkorespondensi dengan customer bila dibutuhkan dan pekerjaan kantor
rutin. Menyiapakan segala kebutuhan rumah tangga perusahaan pada saat
dibutuhkan.
7. Nama Jabatan

: Service Advisor

Tugas dan Tanggung Jawab:
a) Melakukan pembinaan terhadap anak buah (couching, counselling,
correcting)
b) Menunjuk mekanik yang akan ditraining dan kebutuhannya
c) Mengembangkan proses kerja yang efisien dan efektif maupun proses kerja
baru
d) Melakukan evaluasi kinerja bengkel dan kinerja bawahannya secara berkala
e) Bertanggungjawab pada kelengkapan, kerapian dan kebersihan peralatan dan
perlengkapan kerja bengkel secara umum
f) Bertanggungjawab atas hasil kerja SDM dan melakukan fungsi control
internal.

4.3 Hasil Analisis
4.3.1 Analisis Profil Responden
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Profil responden dalam penelitian ini adalah data dari responden yang
terdapat pada kuesioner yang diberikan kepada responden. Responden yang
berpartisipasi dalam penelitian ini adalah konsumen PT. Suraco Jaya Abadi
Motor Cab. Panciro. Penelitian ini menggunakan 90 orang responden yang
telah ditentukan sebelumnya menggunakan Rumus Slovin dari total populasi
sebanyak 850 konsumen yaitu pembeli sepeda motor Yamaha NMAX.
Peneliti menyebarkan sebanyak 90 kuesioner dan terisi sesuai target.
Profil responden yang terdapat di dalam kuesioner bertujuan untuk
mengetahui data responden yang mengisi kuesioner tersebut yang kemudian
di kelompokkan lalu di rangkum sehingga menjadi sebuah informasi yang
berkaitan dengan penelitian ini. Profil responden dalam penelitian ini di
kelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan dan konsumen
sudah pernah membeli motor yamaha Nmax pada PT. SJAM Cab. Panciro.
Berikut ini profil responden yang telah di olah dan dirangkum menjadi sebuah
informasi berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar dalam bentuk tabel
berikut ini :

Tabel 4.1 Data Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Frekuensi

Persentase

Laki-laki

53

58,9%

Perempuan

37

41,1%
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Total

90

100%

Sumber : data primer diolah (2021)

Berdasarkan data profil responden yang tergolong dalam kelompok jenis
kelamin di atas, jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 53
orang atau dalam bentuk persentase sebanyak 58,9%. Sedangkan jumlah
responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 37 orang atau dalam bentuk
persentase sebanyak 41,1%. Jika dilihat dari hasil tersebut maka jumlah
responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan responden
berjenis kelamin perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen
pembeli motor yamaha Nmax pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cab.
Panciro dominan berjenis kelamin laki-laki, karena laki-laki cenderung lebih
menyukai motor model bongsor (besar).
Selanjutnya data profil responden mengenai pekerjaan responden yang
terdiri dari PNS, Karyawan Swasta, Wiraswasta, Pelajar/Mahasiswa, dan
lainnya yang di tampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Data Profil Responden Berdasarkan Jnis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan

Frekuensi

Persentase

PNS

4

4,4%
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Karyawan Swasta

40

44,4%

Wiraswasta

14

15,6%

Pelajar/Mahasiswa

26

28,9%

Lainnya

6

6,7%

Total

90

100%

Sumber : data primer diolah (2021)

Berdasarkan data profil responden yang dikelompokkan sesuai jenis
pekerjaan diatas, jumlah responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 4
orang atau dalam bentuk persentase sebanyak 4,4%, sedangkan jumlah
responden yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 40 orang atau
dalam bentuk persentase sebanyak 44,4%, jenis pekerjaan selanjutnya yaitu
wiraswasta sebanyak 14 orang atau dalam bentuk persentase sebanyak 15,6%,
selanjutnya jumlah responden yang bekerja sebagai pelajar/mahasiswa
sebanyak 26 orang atau dalam bentuk perentase sebanyak 28,9%, sedangkan
responden yang memiliki pekerjaan di luar itu sebanyak 6 orang atau dalam
bentuk persentase sebanyak 6,7%. Maka dapat disimpulkan responden yang
berprofesi sebagai karyawan swasta sebanyak 40 orang atau sebesar 44,4%
adalah profesi dominan konsumen pembeli motor yamaha Nmax pada PT.
Suraco Jaya Abadi Motor Cab. Pallangga.
Selanjutnya adalah data profil responden berdasarkan

usia yang

digolongkan dalam kuesioner ini adalah 15-20 tahun, 21-25 tahun, 26-30
tahun dan >30 tahun. Hasilnya ditampilkan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 4.3 Data Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia

Frekuensi

persentase

15-20 tahun

18

20%

21-25 tahun

31

34,4%

26-30 tahun

16

17,8%

>30 tahun

25

27,8%

Total

90

100%

Sumber : data primer diolah (2021)

Berdasarkan data profil responden yang tergolong dalam kelompok usia
di atas, jumlah responden yang berusia 15-20 tahun sebanyak 18 orang atau
dalam bentuk persentase sebanyak 20%, sedangkan responden yang berusia
21-25 tahun sebanyak 31 orang atau dalam bentuk persentase sebanyak
34,4%, selanjutnya responden yang berusia 26-30 tahun sebanyak 16 orang
atau dalam bentuk persentase sebanyak 17,8%, selanjutnya responden yang
berusia di atas 30 tahun sebanyak 25 orang atau dalam bentuk persentase
sebanyak 27,8%. Dapat dilihat dari data diatas responden terbanyak yaitu
yang berada pada rentang usia 21-25 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa
konsumen motor yamaha Nmax pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cab.
Panciro di dominasi oleh usia 21-26 tahun.

4.3.2 Analisis Data Deskriptif Variabel
Bauran Pemasaran adalah variabel independen dalam penenlitian ini
yang terdiri dari 4 variabel yaitu produk (x1), harga (x2), distribusi (x3) dan
promosi (x4). Berikut ini merupakan hasil tanggapan responden yang
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dihitung berdasarkan pendapat responden pada setiap pertanyaan dan
indikator dalam penelitian.
1. Analisis Data Deskriptif produk (x1)
Variabel produk membahas tentang merek, warna dan ukuran yang
mampu menarik perhatian konsumen. Tanggapan responden terhadap
produk dirangkum dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.4 Data penilaian Responden Terhadap Produk

No. Pertanyaan
1.
2.
3.

Merek
(X1.1)
Warna
(X1.2)
Ukuran
(X1.3)

STS
F %
0 0

TS
KS
S
SS
F % F % F
%
F
%
1 1,1 2 2,2 49 54,4 38 42,2

0

0

4 4,4

8

8,9 60 66,7 18

0

0

0

9

10

0

20

59 65,6 22 24,4

Sumber : data primer diolah (2021)

Penelitian ini menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 skor yaitu
sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), kurang setuju (3), setuju (4) dan
sangat setuju (5). Dalam hal ini pengukuruan produk dapat diukur dengan
acuan skor dengan hasil jawaban responden. Berdasarkan tabel di atas
dapat dilihat dari 3 item pertanyaan yang disediakan oleh peneliti,
tanggapan responden didominasi oleh jawaban setuju.dimana terdapat 60
responden yang memberi jawaban setuju pada item pertanyaan X1.2. 38
responden yang memberi jawaban sangat setuju pada item pernyataan
X1.1. 9 responden yang memberi jawaban kurang setuju pada item
pernyataan X1.3.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk pada PT. SJAM Cabang
Panciro pada kategori baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang
di dominasi oleh jawaban setuju di setiap item pernyataan yang telah
disediakan.
2. Analasis data Deskriptif Harga (X2)
Variabel selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai harga,
tanggapan responden di rangkum pada tabel berikut:
Tabel 4.5 Data penilaian Responden Terhadap Harga

STS
No.

TS

KS

S

SS

Pertanyaan

F

%

F

1.

(X2.1)

0

0

2 2,2 11 12,2 62 68,9 15 16,7

2.

(X2.2)

0

0

0

0

8

8,9

65 72,2 17 18,9

3.

(X2.3)

0

0

0

0

8

8,9

68 75,6 14 15,6

%

F

%

F

%

F

%

Sumber : data primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 3 item pertanyaan yang
disediakan oleh peneliti, tanggapan responden didominasi oleh jawaban
setuju.dimana terdapat 68 responden yang memberi jawaban setuju pada
item pertanyaan X2.3. 17 responden yang memberi jawaban sangat setuju
pada item pernyataan X2.2. 11 responden yang memberi jawaban kurang
setuju pada item pernyataan X2.1..
Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga pada PT. SJAM Cabang
Panciro pada kategori baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang
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di dominasi oleh jawaban setuju di setiap item pernyataan yang telah
disediakan.
3. Analasis data Deskriptif Distribusi (X3)
Variabel selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai distribusi,
tanggapan responden di rangkum pada tabel berikut:
Tabel 4.6 Data penilaian Responden Terhadap Distribusi

STS
No.

TS

KS

S

SS

Pertanyaan

F

%

F

%

F

%

F

F

%

1.

(X3.1)

0

0

0

0

2

2,2

70 77,8 18

20

2.

(X3.2)

1 1,1 0

0

3

3,3

73 81,1 13 14,4

3.

(X3.3)

0

0

%

1 1,1 30 33,3 47 52,2 12 13,3

Sumber : data primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 3 item pertanyaan yang
disediakan oleh peneliti, tanggapan responden didominasi oleh jawaban
setuju.dimana terdapat 73 responden yang memberi jawaban setuju pada
item pertanyaan X3.2. 18 responden yang memberi jawaban sangat setuju
pada item pernyataan X3.1. 30 responden yang memberi jawaban kurang
setuju pada item pernyataan X3.3.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi pada PT. SJAM Cabang
Panciro pada kategori baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang
di dominasi oleh jawaban setuju di setiap item pernyataan yang telah
disediakan.
4. Analasis data Deskriptif Promosi (X4)
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Variabel selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai promosi,
tanggapan responden di rangkum pada tabel berikut:
Tabel 4.7 Data penilaian Responden Terhadap promosi

STS
No.

TS

KS

S

SS

Pertanyaan

F

%

F

%

F

%

F

1.

(X4.1)

0

0

0

0

3

3,3

76 84,4 11 12,2

2.

(X4.2)

0

0

0

0

6

6,7

71 78,9 14 15,6

3.

(X4.3)

0

0

2 2,2 11 12,2 64 71,1 13 14,4

%

F

%

Sumber : data primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 3 item pertanyaan yang
disediakan oleh peneliti, tanggapan responden didominasi oleh jawaban
setuju.dimana terdapat 76 responden yang memberi jawaban setuju pada
item pertanyaan X4.1. 14 responden yang memberi jawaban sangat setuju
pada item pernyataan X4.2. 11 responden yang memberi jawaban kurang
setuju pada item pernyataan X3.3.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi pada PT. SJAM Cabang
Panciro pada kategori baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang
di dominasi oleh jawaban setuju di setiap item pernyataan yang telah
disediakan.
5. Analasis data Deskriptif Keputusan Pembelian (Y)
Variabel selanjutnya yang akan dibahas adalah Variabel dependen,
dalam penelitian ini yaitu keputusan pembelian. Variabel ini akan
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membahas mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian
konsumen. Tanggapan responden telah di rangkum pada tabel berikut ini :
Tabel 4.8 Data penilaian Responden Terhadap Keputusan Pembelian

STS
No.
1.

Pertanyaan

TS

KS

S

SS

F

%

F

%

F

%

F

%

F

0

0

1 1,1

1

1,1

72

80

16 17,8

Faktor sosial 0

0

1 1,1

1

1,1

71 78,9 17 18,9

0

1 1,1

2

2,2

68 75,6 19 21,1

Faktor

%

kebudayaan
(Y1)
2.

(Y2)
3.

Faktor

0

pribadi (Y3)
Sumber : data primer diolah (2021)

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel di atas mengenai variabel
keputusan pembelian (Y) maka rata-rata jawaban responden memberikan
jawaban setuju dan sangat setuju. Meskipun ada beberapa jawaban kurang
setuju, tidak setuju tetapi tidak terlalu banyak, hanya beberapa responden.
Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian motor yamaha nmax pada
PT. SJAM Cabang Panciro dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial
dan faktor pribadi.

4.3.3 Pengujian Validitas dan Reabilitas
1. Pengujian Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu ysng akan diukur oleh
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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.
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas

Variabel

r-Hitung

r-Tabel

Keterangan

No
1

X1.1

0,648

0,207

Valid

2

X1.2

0,763

0,207

Valid

3

X1.3

0,846

0,207

Valid

4

X2.1

0,676

0,207

Valid

5

X2.2

0,776

0,207

Valid

6

X2.3

0,791

0,207

Valid

7

X3.1

0,788

0,207

Valid

8

X3.2

0,629

0,207

Valid

9

X3.3

0,745

0,207

Valid

10

X4.1

0,767

0,207

Valid

11

X4.2

0,765

0,207

Valid

12

X4.3

0,806

0,207

Valid

13

Y1

0,900

0,207

Valid

14

Y2

0,894

0,207

Valid

15

Y3

0,900

0,207

Valid

Sumber : data primer diolah (2021)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan
memiliki corrected-total correlation
signifikansi 5% (α = 0,05) dan

(r-hitung) >

r-tabel pada taraf

n=90. Artinya seluruh item dalam

penelitian ini dinyatakan valid karena lebih besar dari nilai r-tabel sebesar
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0,207 maka seluruh item dalam pernyataan kuesioner ini dapat digunakan
untuk pengujian selanjutnya.
2. Pengujian Realibilitas
Pengujian realibilitas adalah pengujian yang digunakan untuk
mengukur kestabilan indikator setiap variabel dalam kuesioner dengan
menggunakan nilai standard koefisin Cronbach’s Alpa 0,05. Jadi variabel
dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpa sama dengan 0,05 atau lebih
dari 0,05. Berikut tabel hasil uji realibilitas setiap variabel penelitian:
Tabel 4.2 Uji Realibilitas

Variabel

Alpha Cronbach

Keterangan

Produk (X1)

0,610

Reliabel

Harga (X2)

0,584

Reliabel

Distribusi (X3)

0,501

Reliabel

Promosi (X4)

0,655

Reliabel

Keputusan Pembelian

0,879

Reliabel

(Y)

Berdasarkan hasil uji realibilitas produk

(X1) di atas,

menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.610 yang lebih besar
dari 0,50 sehingga indikator-indikator produk dapat dikatakan reliabel.
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Berdasarkan hasil uji realibilitas harga

(X2) di atas,

menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.584 yang lebih besar
dari 0,50 sehingga indikator-indikator produk dapat dikatakan reliabel.
Berdasarkan hasil uji realibilitas Distribusi (X3) di atas,
menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.501 yang lebih besar
dari 0,50 sehingga indikator-indikator produk dapat dikatakan reliabel.
Berdasarkan hasil uji realibilitas Promosi (X4) di atas,
menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.655 yang lebih besar
dari 0,50 sehingga indikator-indikator produk dapat dikatakan reliabel.
Berdasarkan hasil uji realibilitas Keputusan Pembelian (Y) di
atas, menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.879 yang lebih
besar dari 0,50 sehingga indikator-indikator produk dapat dikatakan
reliabel.

4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Regresi
Coefficientsa
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Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

Model

t
B

1

Std. Error

(Constant)

.518

1.143

PRODUK

.208

.091

HARGA

.286

DISTRIBUSI
PROMOSI

Sig.

Beta
.453

.652

.225

2.289

.025

.127

.268

2.254

.027

.465

.100

.427

4.633

.000

.021

.117

.018

.177

.860

Sumber : output SPSS (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang diolah di atas, maka
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di uraikan
berdasarkan persamaan berikut :
Y=𝑏0 + 𝑏1 X1+𝑏2 X2+𝑏3 X3+𝑏4 X4+e
Y=0,518+0,208X1+0,286X2+0,465X3+0,021X4+e
Keterangan dari persamaan di atas dijelaskan dengan uraian berikut ini
:
a. 𝐛𝟎 = menunjukkan angka 0,518 yang berarti jika semua variabel
bebas yaitu produk, harga, distribusi dan promosi konstan maka
angka variabel terikat menunjukkan angka 0,518 sebagai nilai hasil
variabel dependen sehingga berminat untuk memilih motor yamaha
nmax.
b. 0,208X1 = nilai 0,208 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen pada

55

PT. SJAM Cabang Panciro (Y), sehingga setiap penambahan 1%
tanggapan responden maka akan mempengaruhi variabel (Y) yaitu
keputusan pembelian dengan nilai menjadi 2,08%.
c. 0,286X2 = nilai 0,286 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen pada
PT. SJAM Cabang Panciro (Y), sehingga setiap penambahan 1%
tanggapan responden maka akan mempengaruhi variabel (Y) yaitu
keputusan pembelian dengan nilai menjadi 2,86%.
d. 0,465X3 = nilai 0,465 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen pada
PT. SJAM Cabang Panciro (Y), sehingga setiap penambahan 1%
tanggapan responden maka akan mempengaruhi variabel (Y) yaitu
keputusan pembelian dengan nilai menjadi 4,65%.
e. 0,021X4 = 0,021 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen pada
PT. SJAM Cabang Panciro (Y), sehingga setiap penambahan 1%
tanggapan responden maka akan mempengaruhi variabel (Y) yaitu
keputusan pembelian dengan nilai menjadi 0,21%.
Berdasarkan uraian persamaan di atas maka dapat disimpulkan
bahwa variabel dengan nilai paling tinggi dibandingkan dengan nilai
koefisien variabel bebas lainnya adalah distribusi dengan nilai
koefisien

sebesar

0,465

sehingga

dapat

dikatakan

paling
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berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen PT. SJAM
Cabang Panciro.
4.3.5 Pengujian Hipotesis
a. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi merupakan acuan untuk mengukur
kontribusi pengaruh variabel bebas (X) secara simultan terhadap
variabel terikat (Y), dalam penelitian ini promosi (X4) terhadap
keputusan pembelian konsumen (Y). Berikut hasil koefisien
penelitian ini:
Tabel 4.4 Hasil Koefisien Determinasi

Model

R

1

.774a

Model Summaryb
R
Adjusted Std. Error of
Square R Square the Estimate

.599

.580

.83697

Sumber : output SPSS (2021)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa R memperoleh nilai
korelasi sebesar R=0,774a yang artinya korelasi atau hubungan antara
produk, harga, distribusi dan promosi mempunyai pengaruh
terhadap

keputusan

pembelian.

Kemudian

nilai

koefisien

determinasi R Square sebesar =0,599 yang artinya 59,9% keputusan
pembelian dipengaruhi oleh variabel produk, harga, distribusi dan
promosi. Sedangkan sisanya sebesar (100%-59,9% =40,1%)
dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak di teliti dalam
penelitian ini.
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b. Uji Parsial (Uji t)
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 signifikan
5% dengan derajat kebebasan df=(n-k-1) dimana n adalah jumlah
responden dan k adalah jumlah indikator/variabel. Adapun hasil
yang diolah oleh peneliti adalah sebagai beriku:
Tabel 4.5 Uji T (Parsial)
Coefficientsa

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Model

t
B

1

Std. Error

(Constant)

.518

1.143

PRODUK

.208

.091

HARGA

.286

DISTRIBUSI
PROMOSI

Sig.

Beta
.453

.652

.225

2.289

.025

.127

.268

2.254

.027

.465

.100

.427

4.633

.000

.021

.117

.018

.177

.860

Sumber : output SPSS (2021)

Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Pembelian PT. SJAM
Cabang Panciro
Untuk t hitug sebesar 2.289 dan untuk nilai t tabel dari hasil nk-1 (n=responden, k=variabel independen) sebesar 1,988. Dengan
begitu berdasarkan nilai t hitung sebesar 2.289 > 1,988 dan untuk
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nilai probabilitas sebesar 0,025<0,05 maka dapat disimpulkan H0
ditolak dan Ha diterima, dengan demikian produk berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian.
Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian PT. SJAM
Cabang Panciro
Untuk t hitug sebesar 2.254 dan untuk nilai t tabel dari hasil nk-1 (n=responden, k=variabel independen) sebesar 1,988. Dengan
begitu berdasarkan nilai t hitung sebesar 2.254 > 1,988 dan untuk
nilai probabilitas sebesar 0,027<0,05 maka dapat disimpulkan H0
ditolak dan Ha diterima, dengan demikian harga berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian.
Pengaruh Distribusi Terhadap Keputusan Pembelian PT. SJAM
Cabang Panciro
Untuk t hitug sebesar 4.633 dan untuk nilai t tabel dari hasil nk-1 (n=responden, k=variabel independen) sebesar 1,988. Dengan
begitu berdasarkan nilai t hitung sebesar 4.633> 1,988 dan untuk
nilai probabilitas sebesar 0,000<0,05 maka dapat disimpulkan H0
ditolak dan Ha diterima, dengan demikian distribusi berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian.
Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian PT. SJAM
Cabang Panciro
Untuk t hitug sebesar 0,177 dan untuk nilai t tabel dari hasil nk-1 (n=responden, k=variabel independen) sebesar 1,988. Dengan
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begitu berdasarkan nilai t hitung sebesar 0,177 < 1,988 dan untuk
nilai probabilitas sebesar 0,860>0,05 maka dapat disimpulkan H0
diterima dan Ha ditolak, dengan demikian promosi tidak
berpengaruh

signifikan

secara

parsial

terhadap

keputusan

pembelian.
c. Uji Simultan (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
terikat secara serentak. Sebaliknya apabila F hitung < F tabel, maka
H0 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 4.6 Uji F (Simultan)
ANOVAa
Model

1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

88.856

4

22.214

Residual

59.544

85

.701

148.400

89

Total

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN
b. Predictors: (Constant), PROMOSI, PRODUK, DISTRIBUSI, HARGA
Sumber : output SPSS (2021)

F
31.711

Sig.
.000b
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Dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan df1 = 4 dan
df2 = 85 maka f tabel didapat (4:85)=2,48 Berdasarkan uji anova
atau uji F dari output SPSS, terlihat bahwa diperoleh f hitung sebesar
31.711 > nilai f tabel 2,48 dan probabilitas 0,000 < 0,05. Secara lebih
tepat nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel dimana jika F
hitung > F tabel maka secara simultan variabel independen
berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap variabel
dependen. Hal ini berarti hipotesis kedua peneliti diterima.

4.4 Pembahasan
a. Pengaruh Produk, Harga, Distribusi dan Promosi Berpengaruh Secara
Parsial Terhadap Keputusan Pembelian Motor Yamaha Nmax pada
PT. SJAM Cabang Panciro

Hasil analisis untuk variabel produk menunjukkan bahwa nilai konstanta
pada uji t menghasilkan signifikansi sebesar 0,025. Tingkat signifikan
0,025<0,05 maka dapat diketahui bahwa hipotesis produk memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap keputusan pembelian motor yamaha nmax pada PT.
SJAM Cabang Panciro.
Hasil analisis untuk variabel harga menunjukkan bahwa nilai konstanta
pada uji t menghasilkan signifikansi sebesar 0,027. Tingkat signifikan
0,027<0,05 maka dapat diketahui bahwa hipotesis harga memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap keputusan pembelian motor yamaha nmax pada PT.
SJAM Cabang Panciro.
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Hasil analisis untuk variabel distribusi menunjukkan bahwa nilai
konstanta pada uji t menghasilkan signifikansi sebesar 0,000. Tingkat
signifikan 0,000<0,05 maka dapat diketahui bahwa hipotesis distribusi
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian motor
yamaha nmax pada PT. SJAM Cabang Panciro.
Hasil analisis untuk variabel promosi menunjukkan bahwa nilai
konstanta pada uji t menghasilkan signifikansi sebesar 0,860. Tingkat
signifikan 0,860>0,05 maka dapat diketahui bahwa hipotesis promosi tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian motor
yamaha nmax pada PT. SJAM Cabang Panciro.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Siti Nurma Rosmitha (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh produk,
harga, promosi dan distribusi Terhadap Keputusan Pembelian kartu internet
dalam perspektif ekonomi islam”. Dengan hasil secara parsial terdapat
pengaruh positif dan signifikan variabel produk, harga dan distribusi memiliki
pengaruh terhadap keputusan pembelian kartu paket internet, sedangkan promosi
tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian kartu paket
internet. Secara simultan produk, harga, promosi dan distribusi memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kartu internet..

b. Pengaruh Produk, Harga, Distribusi dan Promosi Berpengaruh Secara
Simultan Terhadap Keputusan Pembelian Motor Yamaha Nmax pada
PT. SJAM Cabang Panciro
Adapun hasil penelitian yang dipaparkan berdasarkan uji F yaitu sebesar
31.711 dengan tingkat probabilitas 0,000 < 0,5 sehingga variabel produk,
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harga, distribusi dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap
keputusan pembelian.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Wangarry, Tumbel dan Karuntu (2018) dengan judul penelitian
“Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor
Yamaha di PT. Hasjrat Abadi Ranotana”. Dengan hasil secara simultan
bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, distribusi dan promosi
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
c. Variabel yang Paling Berpengaruh Dominan Terhadap Keputusan
Pembelian Motor Yamaha Nmax pada PT. SJAM Cabang Panciro
Berdasarkan tabel 4.16 dapat dikemukakan bahwa variabel yang paling
berkontribusi dominan dapat dilihat dari nilai t hitung yaitu 4.633 yang paling
besar dari setiap variabel. Hal tersebut dapat diketahui yang paling dominan
terhadap keputusan pembelian di PT. SJAM Cabang Panciro adalah variabel
Distribusi (X3). Berdasarkan dugaan sementara dari peneliti mengenai
promosi yang memiliki pengaruh paling dominan tidak sesuai dengan hasil
penelitian.
Berdasarkan pengamatan selama penelitian promosi pada PT. SJAM
Cabang Panciro tidak terlalu gesit, konsumen lebih tertarik datang langsung
ke dealer karena PT. SJAM Cabang Panciro memiliki tempat yang strategis
dan mudah di jangkau oleh konsumen.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran
terhadap keputusan pembelian motor yamaha nmax. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan dan hasil analisis sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil uji pengaruh parsial (uji t) pada variabel produk, harga,
distribusi memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan
pembelian motor yamaha nmax pada PT. SJAM Cabang Panciro. Sedangkan
variabel promosi tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial.
2. Berdasarkan uji F dapat dikatakan variabel produk, harga, distribusi dan
promosi secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap keputusan pembelian motor yamaha nmax pada PT.
SJAM Cabang Panciro.
3. Berdasarkan hasil perhitungan regresi maka dapat disimpulkan bahwa
variabel dengan nilai paling tinggi dibandingkan dengan nilai koefisien
variabel bebas lainnya adalah distribusi dengan nilai koefisien sebesar 0,465
sehingga dapat dikatakan berpengaruh paling dominan terhadap keputusan
pembelian konsumen PT. SJAM Cabang Panciro.
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5.2 Saran
1. Disarankan agar perusahaan lebih meningkatkan segala hal yang berkaitan
dengan bauran pemasaran, terutama mengenai promosi perlu ditingkatkan
lagi agar konsumen lebih mudah memahami produk yang ditawarkan
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel lain yang
dapat mempengaruhi keputusan pembelian pada PT. SJAM Cabang Panciro.
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Lampiran 1. Kuesioner
KUESIONER
“PENGARUH BAURAN PEMASARAN DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PEMBELIAN MOTOR YAMAHA NMAX PADA PT.
SURACO JAYA ABADI MOTOR CABANG PANCIRO”
Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari
Saya adalah mahasiswa STIE Nobel Indonesia jurusan Manajemen yang
sedang mengerjakan tugas akhir (skripsi) sebagai syarat menjadi Sarjana
Manajemen

di STIE Nobel Indonesia. Kuesioner ini adalah instrumen saya

gunakan untuk mengumpulkan data dari konsumen PT. SJAM Cabang Panciro.
Oleh karena itu saya mengharapkan kesediaan anda untuk meluangkan waktu
mengisi kuesioner ini sesuai dengan yang anda alami dan rasakan. Atas bantuan
anda saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya

Irdayani Usmaya Ulfa Syam
Petunjuk pengisian kuesioner
Silahkan beri tanda (√ ) pada jawaban yang anda pilih dan hanya pilih satu
jawaban dari setiap pertanyaan diajukan. Adapun jawaban yang trsedia yaitu :
Predikat

Bobot

SS

: Sangat Setuju

5

S

: Setuju

4

KS : Kurang Setuju

3

TS

2

: Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

1
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A. Profil Responden
Nama

:

Jenis kelamin :
Usia

:

Pekerjaan

:

Laki-laki

Perempuan

Kuesioner
No Produk
1.

SS S

KS

TS

STS

Anda memilih motor NMAX karena
Yamaha sudah menjadi merek
terpercaya.

2.

Anda memilih NMAX karena banyak
warna.

3.

Anda memilih NMAX karena meyukai
sepeda motor model bogsor (besar).

No Harga
1.

SS S

KS

TS

STS

Harga Yamaha NMAX saat ini sudah
sesuai dengan spesifikasi yang anda
dapatkan.

2.

Anda memilih motor Yamaha NMAX
karena konsumsi bahan bakarnya yang
irit.

3.

Anda memilih Yamaha NMAX karena
memiliki citra harga yang baik dibanding
perusahaan lain

No Distribusi/Tempat

SS S

KS

TS

STS
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1.

PT. SJAM Cabang Panciro memiliki
akses yang mudah di kunjungi oleh
pelanggannya.

2.

PT. SJAM Cabang Panciro dapat
ditemukan dan dapat dilihat secara
jelas oleh pelanggannya.

3.

PT. SJAM Cabang Panciro memiliki
tempat yang jauh dari pesaingnya.

No Promosi
1.

SS S

KS

TS

STS

SS S

KS

TS

STS

Promosi penjualan Yamaha NMAX
menawarkan 3 bulan tidak membayar
angsuran setiap pembelian dalam
periode tertentu

2.

Iklan yang dilakukan Yamaha NMAX
sangat menarik perhatian konsumen

3.

Yamaha menawarkan bonus helm dan
jaket kepada konsumen yang
melakukan pembelian motor NMAX

NO Keputusan Pembelian
1.

Anda memilih Yamaha NMAX
karena desainnya menarik.

2.

Anda memilih motor Yamaha NMAX
karena sesuai dengan kebutuhan anda
akan produk motor yang ideal

3.

Anda membeli motor Yamaha NMAX
karena memiliki lebih banyak
keunggulan dibanding dengan merek
lain.
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