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ABSTRACT 
 This aim of this research is to find out how close the relationship between 
promotion and product qualitative both separately and collectively, to make a 
decision to propose loan of Kredit Multi Guna       PT. Bank DKI. 

The research was conducted through survey method with a simple random 
sampling technique. As a basis of measurement, a questionnaire was developed  to 
the 152 respondents.   
 The research used the Computer Program of SPSS (Statistic Product Service 
and Solution) with N = 152 and r = 0,437. The result showed that there was a less 
influenced between Promotion and Product Kualitative to make a decision to propose 
loan of Kredit Multi Guna PT. Bank DKI either independently or simultaneously. 
  The correlation of both independent variables ( X1, X2 ) was low correlation to 
dependent variable (Y). Which means the contribution of  Promotion and Product 
Qualitative was small and the remaining was largely influenced by the other factors.      
  The Partial Correlation Coefficient of Decision to propose loan of Kredit Multi 
Guna (Y) to the variables of Product Qualitative (X2)  if controlled by Promotion (X1)  
will be less than  if  Decision to propose loan of Kredit Multi Guna (Y) to the variables 
of Promotion (X1)  controlled by  Product Qualitative (X2)   
 Keywords : Promotion, Product Qualitative, Decision to propose loan. 

 
Setiap manusia memiliki keinginan-keinginan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Manusia membutuhkan makanan, udara, air, pakaian, dan tempat 
berlindung untuk bertahan hidup. Lebih dari itu, manusia menginginkan rekreasi, 
pendidikan, dan jasa-jasa lainnya. Mereka memiliki preferensi yang kuat atas jenis 
dan merek tertentu dari barang dan jasa pokok. 

Kebutuhan, keinginan, dan permintaan perlu dibedakan. Kebutuhan manusia 
(human needs) adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Manusia 
membutuhkan makanan, pakaian, tempat berlindung, keamanan, hak milik, dan 
harga diri. Kebutuhan ini tidak diciptakan oleh masyarakat atau pemasar. Mereka 

merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia, Kotler (1997:8-9) 
Kebutuhan manusia tersusun dalam hirarkhi, dari yang paling mendesak 

sampai dengan kurang mendesak dengan urutan berdasarkan tingkat 
kepentingannya. Kebutuhan tersebut dimulai dari kebutuhan fisik, kebutuhan 
keamanan, kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan serta kebutuhan 
aktualisasi diri. 

Keinginan (wants) adalah hasrat akan pemuas kebutuhan yang spesifik. 
Keinginan manusia adalah banyak walau kebutuhan mereka adalah sedikit. Keinginan 
manusia terus dibentuk dan diperbaharui oleh kekuatan dan lembaga sosial, seperti 
keluarga, perusahaan dan lain-lain. 



 

157 

 

Permintaan (demands) adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung 
oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan menjadi permintaan 
jika didukung oleh daya beli.  

Perusahaan penghasil barang atau jasa oleh karena itu harus mengukur tidak 
hanya berapa banyak orang yang menginginkan produk mereka, namun yang lebih 
penting, berapa banyak yang benar-benar bersedia dan mampu membelinya. 

Lembaga-lembaga Perbankan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat tersebut menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengakomodasi keinginan-
keinginan masyarakat, dengan cara menyediakan produk dan jasa perbankan 
seperti: 

1.  Pelayanan transaksi keuangan dalam negeri 
2.  Pelayanan transaksi luar negeri 
3.  Pembukaan rekening giro, deposito, tabungan 
4.  Pelayanan penerbitan surat berharga 
5.  Pemberian fasilitas kredit 
 
Berbagai cara dan kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga 

perbankan dalam rangka memasarkan produk-produknya telah dilakukan. Salah satu 
cara adalah dengan melakukan promosi dan menawarkan keunggulanan produk 
masing-masing. 

Penulis, berdasarkan hal-hal tersebut, mencoba untuk meneliti apakah faktor 
promosi dan kualitas produk mempengaruhi keputusan konsumen untuk 
menggunakan produk suatu bank, sehingga judul yang diambil adalah 
“KEPUTUSAN MENGAJUKAN KREDIT. HUBUNGAN PROMOSI DAN 
KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN MENGAJUKAN KREDIT MULTI 
GUNA PT. BANK DKI”. 

 
 Identifikasi Masalah 
 Hasil identifikasi masalah menunjukkan bahwa permasalahan yang 

senyatanya dihadapi oleh PT. Bank DKI meliputi belum optimalnya promosi sebagai 
salah satu sarana memperkenalkan produk Kredit Multi Guna yang dimiliki oleh 
PT.Bank DKI, serta usaha pengembangan produk yang belum optimal. 

 
Pembatasan Masalah 
 Penelitian ini hanya akan dibatasi pada satu variabel terikat, yaitu keputusan 
membeli, dan dua variabel bebas, yaitu promosi dan kualitas produk, dengan 
mengambil studi kasus konsumen di wilayah DKI Jakarta agar hasil penelitian ini 
tidak bias dan karena banyaknya variabel yang mempengaruhi konsumen untuk 
menggunakan suatu produk. 
   
Perumusan Masalah 

  Perumusan masalah dalam proposal penelitian ini berdasarkan latar belakang 
yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu: 
A. Apakah terdapat  hubungan  antara  promosi  dan  keputusan mengajukan  Kredit 
Multi Guna PT. Bank DKI? B. Apakah terdapat hubungan antara  kualitas  produk dan 
keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI? C. Apakah terdapat 
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hubungan antara promosi dan kualitas produk dan keputusan mengajukan Kredit 
Multi Guna PT. Bank DKI?   

         
Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk: 

 Mengetahui, memahami, menganalisis, menyintesiskan, dan mengevaluasi 
hubungan antara promosi dan keputusan mengajukan Kredit Multi guna pada PT. 
Bank DKI. 

 Mengetahui, memahami, menganalisis, menyintesiskan, dan mengevaluasi 
hubungan antara kualitas produk dan keputusan mengajukan Kredit Multi Guna 
pada PT. Bank DKI. 

 Mengetahui, memahami, menganalisis, menyintesiskan, dan mengevaluasi 
hubungan antara promosi dan kualitas produk dan keputusan mengajukan Kredit 
Multi Guna pada PT. Bank DKI.   
 

Manfaat Penelitian 
Teoritis 

       Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan terhadap 
variabel-variabel yang terkait serta variabel lainnya yang dianggap 
mempengaruhi keputusan membeli serta untuk mengembangkan 
ilmu/kegunaan teortis. 

 
Praktis 

      Penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi dan bahan masukan bagi 
perusahaan terkait untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan 
dan penerapan kebijakannya dan untuk membantu memecahkan dan 
mengantisipasi masalah yang ada di lapangan. 

 

Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam thesis ini adalah sebagai berikut: 

Bab 1  adalah   bab  pendahuluan. Uraian  dalam bab  ini  mencakup uraian 
Mengenai latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan  sistematika pembahasan. 
Bab 2 adalah  tentang   tinjauan  teori,    membahas   tentang deskripsi  teoritis 
variabel-variabel terikat dan variabel bebas, hakekat, pengertian  dan   teori,  
kerangka  pemikiran,  konstelasi  penelitian serta hipotesis penelitian. 
Bab 3  adalah   tentang metode penelitian, yang memuat tempat dan waktu 
penelitian, metode penelitian yang digunakan, tekhnik pengambilan sampel, 
tekhnik pengambilan  data,  instrumen penelitian dan tekhnik analisa data. 
Bab 4  adalah  tentang  hasil   penelitian   memuat  tentang  validasi data,  
deskripsi data,   pengujian   persyaratan   analisis,    pengujian    hipotesis 
penelitian. 
Bab 5 adalah bab kesimpulan, implikasi dan saran. Beberapa kesimpulan ditarik 
berdasar atas hasil-hasil analisis masalah  hubungan antara promosi dan   
keputusan   mengajukan   Kredit Multi guna  PT. Bank DKI, hubungan antara  
kualitas  produk  dan  keputusan  mengajukan  Kredit  Multi Guna PT. Bank DKI,  
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serta  hubungan  antara  promosi dan  kualitas produk dan keputusan 
mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI.   
Implikasi dan saran dirumuskan  berdasarkan  atas kesimpulan-kesimpulan yang 
ditarik. 

 
Deskripsi Teoritis 

 Berbagai teori, konsep, dan  pandangan dari para ahli yang terkait dengan 
topik dalam penelitian ini akan diuraikan disini. Teori, konsep, dan pandangan 
yang dimaksud mencakup variabel promosi, kualitas produk, dan variabel perilaku 
konsumen yaitu keputusan pembelian. 
 
 
 
 
Hakekat Keputusan Pembelian 

 Schiffman dan Kanuk (1994) mendefinisikan suatu keputusan sebagai 
pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternative atau lebih. Seorang 
konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia harus memiliki pilihan 
alternatif. 
Suatu keputusan tanpa pilihan disebut sebagai sebuah “Hobson’s choice” 
(Schiffman dan Kanuk, 1994). 
 Beberapa contoh pengambilan keputusan disajikan pada Tabel I.1. 
Contoh beberapa keputusan yang harus dilakukan konsumen. 

 
Tabel II.1 

“Hobson’s choice” (Schiffman dan Kanuk, 1994). 
 

Kategori Keputusan Alternatif A Alternatif 
B 

Keputusan membeli atau 
mengkonsumsi 

Membeli rumah Menyewa 
rumah 

Keputusan pembelian atau 
konsumsi merek 

Makan di Kentucky 
Fried Chicken 

Makan di 
Mc Donald 

 Membeli tiket kelas 
ekonomi 

Membeli 
tiket kelas 
bisnis 

 Membeli sedan 
Baleno 

Membeli 
sedan 
soluna 

Keputusan saluran penjualan Belanja di Hero 
supermarket 

Belanja di 
Makro 

Keputusan cara pembayaran Membayar tunai Membayar 
dengan 
kartu kredit 
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Schiffman dan Kanuk (1994) mengemukakan empat macam perspektif dari 
model manusia (model of man). Model manusia yang dimaksud adalah suatu 
model tingkah laku keputusan dari seorang individu berdasarkan empat 
perspektif, yaitu manusia ekonomi (economic man), manusia pasif (passive 
man), manusia kognitif (cognitif man), dan manusia emosional (emotional 
man). Model manusia ini menggambarkan bagaimana dan mengapa seorang 
individu berperilaku seperti apa yang dilakukan. 
 
Manusia Ekonomi 

Konsep manusia ekonomi berasal dari disiplin ekonomi. Manusia 
dipandang sebagai seorang individu yang melakukan keputusan secara 
rasional. Seorang individu agar dapat berpikir rasional, maka ia harus 
menyadari berbagai alternatif produk yang tersedia. Dia juga harus mampu 
merangking berbagai alterantif tersebut berdasarkan kebaikan dan keburukan 
produk alternatif tersebut, dan mampu memilih yang terbaik dari alternatif 
yang tersedia. Manusia ekonomi berusaha mengambil keputusan yang 
memberikan kepuasan maksimum. Keputusan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan ekonomi seperti harga, jumlah barang, utilitas marjinal, dan 
kurva indifferen. 

Konsep manusia ekonomi dianggap terlalu ideal dan sederhana. 
Manusia ekonomi tidak menggambarkan manusia yang sebenarnya. Ekonomi 
mengasumsikan bahwa individu berada pada dunia dengan persaingan 
sempurna. Kenyataannya dunia yang ada adalah dunai dengan persaingan 
yang tidak sempurna. Manusia memiliki kemampuan dan keahlian yang 
terbatas, sehingga dia tidak selalu memiliki informasi yang sempurna 
mengenai produk dan jasa. Keterbatasan seringkali menjadikan manusia tidak 
mau melakukan pengambilan keputusan yang intensif dengan 
mempertimbangkan banyak faktor. Manusia hanya mengandalkan keputusan 
yang memberikan kepuasan yang cukup bukan kepuasan yang maksimum. 

 
Manusia Pasif 

Model ini menggambarkan manusia sebagai individu yang 
mementingkan diri sendiri dan menerima berbagai macam promosi yang 
ditawarkan pemasar. Konsumen digambarkan sebagai pembeli yang irasional 
dan impulsif, yang siap menyerah kepada usaha dan tujuan pemasar. 
Konsumen seringkali dianggap sebagai objek yang dapat dimanipulasi. Model 
tersebut bertolak belakang dengan model manusia ekonomi. 

Model manusia pasif dianggap tidak realistis. Model tidak 
menggambarkan peran konsumen yang sama dalam banyak situasi 
pembelian. Peran adalah mencari informasi mengenai alternatif produk dan 
memilih produk yang dapat memberikan kepuasan yang paling besar. 
Konsumen dalam situasi yang sebenarnya jarang menjadi obyek manipulasi. 

 
Manusia Kognitif 

Model manusia kognitif menggambarkan konsumen sebagai individu 
yang berpikir untuk memecahkan masalah (a thinking problem solver). 
Konsumen seringkali dapat pasif dalam menerima produk dan jasa apa 
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adanya, tetapi seringkali juga sangat aktif dalam mencari alternatif produk 
yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Model berfokus kepada 
proses konsumen dalam mencari dan mengevaluasi informasi dalam memilih 
produk. 
 Model manusia kognitif menggambarkan konsumen sebagai suatu 
sistem pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi akan membawa pada 
pembentukan kesukaan (preferensi) dan selanjutnya kepada keinginan 
membeli. Model menempatkan konsumen di antara dua ekstrim model 
manusia ekonomi dan manusia pasif. Seorang konsumen tidak memiliki 
informasi yang sempurna sebagaimana digambarkan oleh manusia ekonomi, 
sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan dengan sempurna. Akan tetapi, 
dia sangat aktif mencari informasi dan berusaha untuk melakukan keputusan 
yang memuaskan.  

 
Manusia Emosional 

Model ini menggambarkan konsumen sebagai individu yang memiliki 
perasaan mendalam dan emosi yang mempengaruhi pembelian atau 
pemilikan barang-barang tertentu. Perasaan seperti rasa senang, takut, cinta, 
khawatir, fantasi, kenangan sangat mempengaruhi konsumen. Misalnya 
seseorang akan tetap memelihara furniturnya dengan sebaik-baiknya 
walaupun usianya sudah lama, walaupun ia mampu menggantinya dengan 
yang lebih baru. Ia melakukannya karena memiliki keterkaitan yang 
mendalam dengan seseorang yang memberikan furnitur tersebut. 

Konsumen yang melakukan keputusan pembelian emosional, sedikit 
sekali usaha yang dilakukannya untuk mencari informasi sebelum membeli. Ia 
lebih banyak mempertimbangkan mood dan perasaan saat itu sehingga 
“lakukan saja”. Hal ini bukan berarti bahwa manusia emosional melakukan 
keputusan yang tidak rasional. Membeli produk yang memenuhi kebutuhan 
emosional adalah keputusan konsumen yang rasional. Seseorang jika harus 
memilih dua pelayanan jasa perbanka yang berbeda, misalnya antara produk 
Bank DKI dengan Bank BNI. Ia memilih produk Bank DKI mungkin bukan 
karena terlihat lebih baik, tetapi ia memilih produk tersebut karena 
memberikan perasaan yang lebih baik. Keputusan seperti ini adalah rasional. 
Mood sama pentingnya dengan emosi dalam pengambilan keputusan 
konsumen. Mood adalah perasaan (feeling state) atau pikiran (state in mind). 

Emosi adalah suatu response terhadap suatu lingkungan tertentu, sedangkan 
mood lebih kepada suatu kondisi yang tidak berfokus, yang telah muncul 
sebelumnya ketika konsumen melihat iklan, lingkungan eceran, merek atau 
produk. Perbankan berusaha mempengaruhi mood konsumen dengan 
menyediakan citra dan suasana Bank yang menyenangkan konsumen. 
Konsumen yang memiliki mood yang baik akan memilih suatu Bank dan 
selanjutnya konsumen akan lebih tertarik untuk memakai jasa yang 
ditawarkan Bank tersebut. 

 
Tipe Pengambilan Keputusan Konsumen 

Situasi pembelian adalah beragam. Konsumen, jika akan membeli atau 
menggunakan produk atau jasa untuk waktu yang lama, maka ia melakukan 
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usaha yang intensif untuk mencari informasi. Konsumen, jika membeli atau 
menggunakan produk atau jasa yang merupakan kebutuhan sehari-hari, maka 
ia melakukan pembelian rutin. Pembelian atau penggunaan seperti ini 
biasanya tidak mendorong konsumen untuk melakukan pencarian informasi 
dengan intensif. Situasi pembelian yang berbeda menyebabkan konsumen 
tidak melakukan langkah atau tahapan pengambilan keputusan yang sama. 

Sebagian konsumen mungkin melakukan lima langkah keputusan 
seperti disebutkan di atas, sebagian hanya melalui beberapa langkah, dan 
sebagian mungkin hanya melakukan langkah pembelian saja. Schiffman dan 
Kanuk (1994) menyebutkan tiga tipe pengambilan keputusan konsumen: (a) 
pemecahan masalah yang diperluas (extensive problem solving), (b) 
pemecahan masalah terbatas (limited problem solving), dan (c) pemecahan 
masalah rutin (routinized response behavior). 

 
Pemecahan Masalah yang Diperluas 

Konsumen, ketika tidak memiliki kriteria untuk mengevaluasi sebuah 
kategori produk atau jasa tertentu pada kategori teresebut, atau tidak 
membatasi jumlah merek atau jasa yang akan dipertimbangkan ke dalam 
jumlah yang mudah dievaluasi, maka proses pengambilan keputusannya 
dapat disebut sebagai pemecahan masalah yang diperluas (Schiffman dan 
Kanuk, 1994). Konsumen membutuhkan informasi yang banyak untuk 
menetapkan kriteria dalam menilai merek atau jasa tertentu. Konsumen juga 
membutuhkan informasi yang cukup mengenai masing-masing merek atau 
jasa yang akan dipertimbangkan. 

Proses tidak berhenti sampai pada tahap pembelian. Konsumen juga 
akan melakukan evaluasi setelah membeli atau menggunakan produk 
tersebut. Ia akan mengkomunikasikan kepuasannya tersebut kepada orang-
orang sekelilingnya bila ia merasa puas. Ia akan merekomendasikan 
pembelian kepada orang lain. Kekecewaannya disampaikan kepada orang lain 
dengan nyaring bila ia kecewa. Ia akan menghambat orang lain untuk 
melakukan pembelian barang atau jasa yang serupa. Pemecahan masalah 
yang diperluas secara singkat, adalah tipe pengambilan keputusan yang 
melalui lima langkah tahapan pengambilan keputusan konsumen. 

 
Pemecahan Masalah yang Terbatas 

Konsumen, pada tipe keputusan ini, telah memiliki kriteria dasar untuk 
mengevaluasi kategori produk atau jasa dan berbagai merek pada kategori 
tersebut, namun konsumen belum memiliki preferensi tentang merek 
tertentu. Konsumen hanya membutuhkan tambahan informasi untuk dapat 
membedakan antara berbagai merek tersebut. Konsumen menyederhanakan 
proses pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan konsumen memiliki waktu 
dan sumberdaya terbatas. Pembelian sebagian besar produk-produk di pasar 
swalayan dilakukan dengan tipe pengambilan keputusan ini. Iklan dan 
peragaan produk di tempat penjualan telah membantu konsumen untuk 
mengenali produk tersebut. Media ini berperan menstimulasi minat dan 
mendorong tindakan pembelian. 
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Pemecahan Masalah Rutin 
Konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang akan 

dipakainya. Ia juga telah memiliki standar untuk mengevaluasi merek. 
Konsumen seringkali hanya mereview apa yang telah diketahuinya. Konsumen 
hanya membutuhkan informasi yang sedikit. Pembelian makanan seperti 
membeli mie instan, konsumen biasanya hanya melewati dua tahapan; 
pengenalan kebutuhan dan pembelian. Jika konsumen telah kehabisan 
persediaan, maka timbul kebutuhan mie instan dan selanjutnya melakukan 
pembelian. 

 
Langkah-Langkah Keputusan Konsumen 

Keputusan membeli atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa 
dengan merek tertentu akan diawali oleh langkah-langkah sebagai berikut : 

 
Pengenalan Kebutuhan 

Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu 
masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan 
yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Seorang ibu yang 
bekerja menghadapi masalah tekanan waktu. Dia harus mencuci baju 
keluarganya, tetapi ia tidak memiliki banyak waktu untuk melakukannya. 
Kondisi ini membangkitkan pengenalan kebutuhan akan pembantu rumah 
tangga atau kebutuhan memiliki mesin pencuci. 

Kebutuhan, menurut Engel, Blacwell dan Miniard (1995), harus 
diaktifkan (activated) terlebih dahulu sebelum ia dapat dikenali (recognized). 
Beberapa faktor mempengaruhi pengaktifan kebutuhan (need activation), 
yaitu waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, 
perbedaan individu, pengaruh pemasaran, pencarian informasi, pencarian 
internal, dan pencarian eksternal. 
 
Waktu 

Konsumen yang terbiasa makan pagi setiap pukul 06.00, maka secara 
otomatis ia akan merasa lapar lagi pada siang hari. Waktu akan menyebabkan 
kebutuhan fisiologis seseorang teraktifkan. Waktu juga akan mendorong 
pengenalan kebutuhan lain yang diinginkan oleh seorang konsumen. Usia 
konsumen yang semakin tua akan menyebabkan  ia memiliki aspirasi dan nilai 
yang berbeda. Konsumen yang lebih tua mungkin akan lebih memperhatikan 
kesehatannya, sehingga ia banyak membutuhkan makanan yang sangat 
selektif agar terhindar dari berbagai penyakit. 
 
Perubahan Situasi 

Perubahan situasi akan mengaktifkan kebutuhan. Konsumen yang 
masih bujangan mungkin akan lebih banyak menghabiskan pengeluarannya 
unuk hiburan. Konsumen tersebut jika menikah, maka ia akan mengenali 
banyak kebutuhan yang lain, misalnya ia harus lebih banyak menabung untuk 
persiapan kelahiran anaknya. Ia mungkin mengurangi pengeluarannya untuk 
hiburan tersebut. 
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Pemilikan Produk 
Pemilikan sebuah produk seringkali mengaktifkan kebutuhan yang lain. 

Seorang konsumen yang membeli sebuah mobil baru, maka ia akan 
menyadari perlunya produk lain. Ia membutuhkan sampo mobil, peralatan 
membersihkan mobil, waktu untuk membersihkan mobil, bahkan orang lain 
yang bisa membantunya mencuci dan membersihkan mobil. 

 
Konsumsi produk 

Buah-buahan yang tersedia di kulkas jika sudah habis, maka ia akan 
memicu konsumen untuk membeli lagi buah-buahan untuk kebutuhan 
konsumsinya. Persediaan makanan yang ada di rumah bila telah habis 
seringkali mendorong konsumen menyadari kebutuhannya untuk segera 
membeli makanan lagi sehinggga makanan itu tersedia untuk konsumsi 
berikutnya. 

 
Perbedaan Individu 

Konsumen membeli mobil baru karena mobil lamanya sering mogok. 
Kebutuhan mobil baru timbul karena konsumen merasakan keadaan yang 
sesungguhnya (actual state) bahwa mobil lamanya tidak berfungsi dengan 
baik. Para konsumen berbeda, kebutuhan mobil baru muncul bukan karena 
mobil lamanya tidak berfungsi dengan baik. Konsumen membeli mobil baru 
karena ingin selalu trendi, ingin memiliki mobil model terbaru, walaupun mobil 
lamanya baru berusia satu tahun dan masih berfungsi sangat baik. 

 
Pengaruh Pemasaran 

Produk baru muncul hampir setiap hari, dan diiklankan atau 
dikomunikasikan melalui berbagai media oleh perusahaan pembuatnya. 
Program pemasaran tersebut akan mempengaruhi konsumen untuk 
menyadari akan kebutuhannya. Produk yang dikomunikasikan dengan 
menarik akan memicu seorang konsumen untuk menyadari akan 
kebutuhannya dan merasakan bahwa produk tersebutlah yang dapat 
memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya, seorang peneliti telah lama 
memiliki masalah bagaimana mengolah data dengan cepat, ia menyadari 
membutuhkan komputer yang canggih dalam membantu untuk mengolah 
data, tetapi ia tidak tahu komputer mana yang harus dibeli. Suatu saat ia 
akan melihat suatu promosi yang menjelaskan sebuah komputer baru dengan 
spesifikasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya, dan diperagakan pula 
bagaimana kecepatan komputer tersebut dalam mengolah data. Konsumen 
yang melihat promosi tersebut akan menyadari kebutuhannya dan 
mengatakan komputer itulah yang bisa memenuhi kebutuhannya.   

 
Pencarian Informasi 

Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang 
bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi 
suatu produk. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan di dalam 
ingatannya (pencarian internal) dan mencari informasi dari luar (pencarian 
eksternal). Konsumen akan mencari informasi berbagai jenis produk, misalnya 
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produk kredit, berapa bunga yang ditawarkan, dan keuntungan-keuntungan 
lainnya. 

 
Pencarian Internal 

Langkah pertama yang dilakukan konsumen adalah mengingat kembali 
semua informasi yang ada dalam ingatan (memori)nya. Informasi yang dicari 
meliputi berbagai produk dan merek yang dianggap dapat memecahkan 
masalahnya atau memenuhi kebutuhannya. Proses pencarian informasi secara 
internal dari memori konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 
Langkah Pertama 

Konsumen akan berusaha mengingat semua produk dan merek. 
Konsumen akan mendapatkan beberapa produk dan merek yang sangat 
dikenalnya, namun konsumen juga akan mengingat beberapa produk atau 
merek tetapi tidak dikenalnya secara baik. Produk dan merek yang diingat 
tersebut akan muncul dari memori jangka panjangnya. 

 
Langkah Kedua 

Konsumen akan berfokus kepada produk dan merek yang sangat 
dikenalnya. Ia akan membagi produk yang dikenalnya tersebut ke dalam 
tiga kategori. Pertama adalah kelompok yang dipertimbangkan 
(consideration set or evoked set), yaitu kumpulan produk atau merek yang 
akan dipertimbangkan lebih lanjut. Kedua adalah kelompok yang tidak 
berbeda (inert set), yaitu kumpulan produk atau merek yang dipandang 
tidak berbeda satu sama lain. Ketiga adalah kelompok yang ditolak, yaitu 
kelompok produk atau merek yang tidak dapat diterima. Proses pencarian 
internal disajikan dalam gambar II.1 
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Gambar II.1.  Kategori merek yang diingat dari memori saat pencarian 

internal (Sumber: Mowen dan Minor, 1998) 
 

 
Pencarian Eksternal 

 
Konsumen mungkin cukup sampai pencarian internal jika apa yang 

dicari telah terpenuhi. Konsumen akan berlanjut ke tahap pencarian eksternal 
jika tidak terpenuhi. Konsumen mungkin juga mengkombinasikan antara 
pencarian internal dan eksternal agar informasi yang diperolehnya mengenai 
produk dan merek menjadi sempurna dan meyakinkan. Pencarian eksternal 
adalah proses pencarian informasi mengenai berbagai produk dan merek, 
pembelian ataupun konsumsi pada lingkungan konsumen. Konsumen akan 
bertanya kepada teman, saudara atau tenaga penjual. Konsumen akan 
membaca kemasan, surat kabar, majalah konsumen, melihat dan mendengar 
berbagai iklan produk. Informasi yang dicari melalui pencarian eksternal 
biasanya meliputi:Alternatif produk atau merek yang tersedia, Kriteria evaluasi 
untuk membandingkan merek, dan Tingkat kepentingan dari berbagai kriteria 
evaluasi. 

Informasi yang dapat membentuk kepercayaan, seperti atribut yang 
dimiliki sebuah merek/produk, dan manfaat dari setiap atribut tersebut. 

Pencarian informasi eksternal akan dibedakan ke dalam beberapa 
dimensi. 

 Besarnya pencarian (degree of search), adalah seberapa banyak informasi 
yang dicari konsumen. Informasi yang dicari biasanya meliputi hal-hal 
berikut ini: 

Kumpulan Produk dan 
Merek Potensial 

Kumpulan yang 
dikenal: Produk dan 
Merek yang dikenal 

Kumpulan Produk dan 
Merek yang tidak 

dikenal 

Kumpulan yang 
dipertimbangkan: 
Produk dan Merek 

yang 
dipertimbangkan 

Kumpulan yang 
netral: Produk dan 
Merek dianggap 

tidak berbeda 

Kumpulan yang 
tidak diterima: 

Produk dan Merek 
tidak 

dipertimbangkan 
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- Berapa jumlah toko atau bank yang dikunjungi? 
- Berapa jumlah produk yang dipertimbangkan? 
- Berapa banyak atribut yang dievaluasi? 
- Berapa banyak sumber informasi atau petunjuk yang dibaca? 
- Berapa banyak teman atau marketer yang diajak diskusi? 
- Berapa banyak promosi yang dilihat, didengar dan dibaca? 
- Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi? 
Pemecahan masalah diperluas sangat terkait dengan jumlah informasi 
yang dicari konsumen. Konsumen, jika melakukan kegiatan pada butir a 
sampai f di atas dalam jumlah yang relatif banyak, maka ia melakukan 
pemecahan masalah yang diperluas. Konsumen itu, jika melakukan 
kegiatan butir a sampai f dalam jumlah yang minimal, maka ia melakukan 
pemecahan masalah terbatas. 

 Arah pencarian (direction of search) adalah kegiatan konsumen dalam 
memilih merek, produk, atribut dan sumber informasi. Arah pencarian 
informasi dari seorang konsumen dapat diketahui dengan cara 
mempertanyakan hal-hal sebagai berikut: 
- Merek atau produk apakah yang dipertimbangkan konsumen? 
- Toko atau bank apakah yang dikunjungi konsumen? 
- Atribut apakah dari produk yang dievaluasi konsumen? 
- Sumber informasi apakah yang dipakai konsumen? 

 Urutan Pencarian (sequence of search) adalah bagaimana konsumen 
melakukan langkah-langkah kegiatan pencarian. Urutan pencarian, dapat 
diketahui dengan cara mempertanyakan hal-hal sebagai berikut: 
- Bagaimanakah  konsumen  mempertimbangkan  merek    atau   

produk? 
- Bagaimanakah konsumen mengunjungi toko atau bank? 
- Bagaimanakah pengolahan informasi atribut produk? 
- Bagaimanakah sumber informasi digunakan? 
 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencarian Informasi 
Tingkat intensifikasi konsumen mencari informasi dari luar atau 

melakukan pemecahan masalah yang diperluas (extensive problem solving) 
akan ditentukan oleh dua faktor utama berikut (Mowen dan Minor, 1998; 
Engel, Blackwell dan Miniard, 1995). 

 
Teori Ekonomi Informasi 

Teori ini menyatakan bahwa konsumen akan mencari informasi jika 
manfaat marjinal yang diperoleh dari informasi melebihi biaya marjinal dari 
pencarian informasi tersebut. Konsumen akan terus mencari informasi 
sepanjang ia akan memperoleh tambahan manfaat yang lebih besar 
dibandingkan tambahan biaya yang akan dikeluarkannya. Misalnya konsumen 
lebih bersedia membayar produk Rp.50.000 lebih mahal, dibandingkan harus 
pergi ke toko lain yang membutuhkan waktu lebih dari satu jam. Kehilangan 
waktu satu jam lebih berharga dibandingkan kerugian Rp.50.000 dalam 
membeli produk atau jasa. 
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Model Pengambilan Keputusan (Decision-Making Approach) 
Model pengambilan keputusan menyatakan bahwa konsumen akan 

mencari informasi yang banyak hanya jika ia dalam situasi keterlibatan yang 
tinggi terhadap produk yang dicarinya atau ketika ia melakukan pemecahan 
masalah yang diperluas. Tiga faktor menentukan proses pencarian informasi 
yang ekstensif yaitu faktor risiko produk, karakteristik konsumen, dan faktor 
situasi. 
 
 
Faktor Risiko Produk 

Konsumen jika memiliki risiko yang makin tinggi terhadap produk yang 
akan dibeli atau dipakainya, maka konsumen akan mencari informasi 
sebanyak-banyaknya mengenai produk tersebut. Konsumen jika memandang 
diferensiasi produk tidak ada atau merek-merek yang tersedia relatif sama, 
maka konsumen tidak termotivasi untuk mencari informasi lebih banyak. 
Produk yang berharga tinggi akan dianggap memiliki risiko keuangan yang 
tinggi bagi konsumen, karena itu akan mendorong konsumen mencari 
informasi yang lebih banyak. Faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko 
produk adalah sebagai berikut: 
a).  Risiko Keuangan 
b).  Risiko Fungsi 
c).  Risiko Psikologis 
d).  Risiko Waktu 
e).  Risiko Sosial 
f).  Risiko Fisik 

 
Karakeristik Konsumen 

Karakteristik konsumen meliputi pengetahuan dan pengalaman 
konsumen, kepribadian konsumen, dan karakteristik demografi konsumen. 
Konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak 
mengenai produk mungkin tidak termotivasi untuk mencari informasi, karena 
ia sudah merasa cukup dengan pengetahuannya untuk mengambil keputusan. 
Konsumen yang memiliki kepribadian sebagai senang mencari informasi 
(information seeker) akan meluangkan waktu untuk mencari informasi yang 
lebih banyak. Pendidikan adalah salah satu karakteristik demografi yang 

penting. Konsumen yang berpendidikan tinggi akan lebih senang untuk 
mencari informasi yang banyak mengenai suatu produk sebelum ia 
memutuskan untuk membelinya. 

 
Faktor Situasi 

Faktor situasi adalah keadaan lingkungan yang dihadapi oleh seorang 
konsumen. Konsumen mungkin memiliki waktu yang terbatas, sehingga ia 
tidak melakukan pencarian informasi yang ekstensif. Konsumen mungkin 
dalam kondisi psikologis yang kurang baik, misalnya sakit, bosan, lelah. Ia 
tidak tertarik untuk mencari informasi yang banyak jika ia dalam situasi 
seperti ini. Konsumen mungkin akan tertarik untuk berkunjung ke banyak 
toko atau bank tersebut jika jumlah toko atau bank banyak dan berlokasi 
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saling berdekatan. Tujuan konsumen membeli atau memakai produk akan 
menentukan besarnya pencarian informasi. Tabel berikut memperlihatkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi pencarian informasi. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencarian Informasi 
 

Tingkat kerumitan proses evaluasi alternatif yang dilakukan konsumen 
sangat tergantung pada model pengambilan keputusan yang dijalani 
konsumen. Konsumen hanya membentuk keinginan untuk membeli atau 
memakai ulang produk dan jasa yang sama seperti yang telah dibeli atau 
dipergunakan sebelumnya jika pengambilan keputusan adalah kebiasaan 
(habit). Konsumen jika tidak memiliki pengetahuan mengenai produk yang 
akan dibeli atau dipakainya, mungkin konsumen lebih mengandalkan 
rekomendasi dari teman atau kerabatnya mengenai produk yang akan dibeli 
atau dipakainya tersebut. Konsumen tidak berminat untuk melakukan evaluasi 
alternatif. Konsumen, dalam kasus obat-obatan, percaya saja kepada dokter 
mengenai jenis dan merek obat yang harus dibelinya. Konsumen akan 
mempertimbangkan banyak faktor dan terlibat dalam proses evaluasi 
alternatif yang ekstentif apabila produk yang akan dibeli berharga mahal dan 
berisiko tinggi. 

Proses evaluasi alternative, menurut Mowen dan Minor (1998), akan 
mengikuti pola apakah mengikuti model pengambilan keputusan (the 
decision-making perspective), model eksperiental (the experiental 

A. Faktor Risiko Produk 
- Risiko Keuangan 
- Risiko Fungsi 
- Risiko Psikologis 
- Risiko Waktu 
- Risiko Sosial 
- Risiko Fisik 

 
B. Faktor Karakeristik Konsumen 

- Pengetahuan dan Pengalaman Konsumen 
- Kepribadian Konsumen 
- Karakteristik Demografik 

 
C. Faktor Situasi 

- Waktu yang tersedia untuk belanja 
- Jumlah produk yang tersedia 
- Lokasi toko/bank 
- Ketersediaan informasi 
- Kondisi Psikologis konsumen 
- Risiko sosial dari siatusi 

- Tujuan belanja/manfaat 
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perspective), atau model perilaku (the behavioral perspective). Proses 
evaluasi alternatif, jika konsumen berada dalam kondisi keterlibatan tinggi 
terhadap produk (high-involvement decision making), akan memiliki tahapan 
pembentukan kepercayaan, pembentukan sikap, dan keinginan berperilaku 
(behavioral intentions). Proses evaluasi alternatif dapat dijelaskan oleh model 
multiatribut sikap. 

Hasil akhir dari proses evaluasi alternatif pada keterlibatan tinggi adalah 
pembentukan sikap umum terhadap masing-masing alternatif. Proses evaluasi 
alternative, pada situasi keterlibatan rendah, hanya melibatkan pembentukan 
sedikit kepercayaan kepada alternatif pilihan. Sikap akan muncul setelah 
perilaku terjadi. Proses evaluasi alternatif berfokus kepada penciptaan sikap 
bukan kepada pembentukan kepercayaan jika konsumen mengambil 
keputusan mengikuti model eksperiensial. Konsumen tidak membandingkan 
pilihan alternatif sebelum melakukan pembelian jika proses evaluasi alternatif 
pada model perilaku. 

 
Kriteria Evaluasi 

Kriteria evaluasi adalah atribut atau karakteristik dari produk dan jasa 
yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai alternatif pilihan. Kriteria 
evaluasi bisa bermacam-macam tergantung kepada produk atau jasa yang 
dievaluasi. Ketika hendak memilih produk kredit, konsumen akan 
mempertimbangkan atribut sebagai berikut: apakah bunga yang ditawarkan 
rendah, apakah proses kreditnya mudah dan cepat,  apakah biaya 
administrasi yang dibebankan banyak, dan lain-lain. Kriteria tersebut lebih 
menggambarkan atribut fungsional dari produk kredit tersebut. Konsumen 
mungkin juga mempertimbangkan kriteria yang bersifat hedonik atau 
psikologis. Misalnya, apakah ada teman atau kerabatnya yang telah 
menikmati fasilitas kredit tersebut. Engel, Blackwell dan Miniard (1995) 
menyebutkan tiga atribut penting yang sering digunakan untuk evaluasi, yaitu 
harga atau bunga yang ditawarkan, merek atau jenis produk, dan pembuat 
produk atau bank. 

 
Tabel II.2. 

      Proses Evaluasi Alernatif berdasarkan Model Pengambilan     
      Keputusan. Sumber: Mowen dan Minor, 1998 

 
Model Pengambilan Keputusan Proses Evaluasi Alternatif 

1. Keterlibatan Tinggi Membandingkan kepercayaan terhadap 

atribut 
Membandingkan sikap yang muncul 

2. Keterlibatan Rendah Membandingkan sejumlah kecil 

kepercayaan atribut 

3. Model Eksperiensial Membandingkan sikap yang muncul 

4. Model Perilaku Proses perbandingan tidak dilakukan 

sebelum pembelian 

 
Harga 

Harga adalah atribut produk atau jasa yang paling sering digunakan 
oleh sebagian besar konsumen untuk mengevaluasi produk. Harga adalah 
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faktor utama yang dipertimbangkan dalam memilih produk atau jasa untuk 
sebagian besar konsumen Indonesia yang masih berpendapatan rendah. 
Konsumen adalah sangat sensitif terhadap harga. Kenaikan harga-harga 
sembilan bahan pokok atau produk-produk konsumsi seringkali menimbulkan 
gejolak sosial bahkan demonstrasi dari konsumen yang memperjuangkan hak-
haknya. 

 
Merek 

Merek adalah nama penting bagi sebuah produk atau jasa. Merek 
adalah simbol dan indikator kualitas dari sebuah produk. Merek-merek produk 
yang sudah lama dikenal oleh konsumen telah menjadi sebuah citra bahkan 
simbol status bagi produk tersebut. Maka tidaklah mengherankan jika merek 
seringkali dijadikan kriteria dalam mengevaluasi suatu produk. 

 
Bank Penerbit 

Konsumen biasanya akan memperhitungkan bank mana yang 
menawarkan produk tersebut. Konsumen sangat memperhitungkan apakah 
bank tersebut sudah lama eksistensinya, kredibilitasnya serta variasi produk 
yang ditawarkan. 
 

Hakekat Produk dan Kualitas Produk 
  Produk adalah sesuatu yang ditawarkan di pasar untuk mendapat 
perhatian, dibeli atau dimiliki, digunakan atau dikonsumsi, agar dapat 
memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Produk yang ditawarkan dapat 
berbentuk barang, jasa pelayanan, ide atau gagasan, profesi orang dan tempat. 

 
 Produk merupakan salah satu bagian dari komponen bauran 
pemasaran yang tak dapat dipisahkan karena tanpa adanya produk yang 
dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka tidak akan ada pemasaran. Di samping 
itu produk merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan karena 
produk akan dapat langsung dirasakan oleh konsumen pengguna atau 
pemakainya. 
 Kotler (1997:9) menyatakan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat 
ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan yang dipasarkan 
berupa; barang fisik, jasa, orang, tempat, organisasi atau ide. 
 Produk, di dalam pemasaran, dapat dibedakan menjadi lima kategori, 
yaitu: 

 Barang berwujud murni atau barang fisik dan tidak ada jasa yang menyertai 
produk tersebut. 

 Barang berwujud yang disertai jasa, terdiri dari barang berwujud yang disertai 
dengan satu atau lebih jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen. 

 Campuran, penawaran terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang 
sama. 

 Jasa utama disertai barang dan jasa tambahan, terdiri atas jasa utama disertai 
dengan jasa tambahan dan atau barang pelengkap. 

 Jasa murni, penawaran hanya terdiri dari jasa. 
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Pengelompokan produk sebagai barang atau jasa didasarkan pada 
seberapa besar sebuah produk dapat ditunjukkan dalam bentuk fisik. Produk 
tersebut cenderung dikenal sebagai barang jika makin besar bukti fisik yang 
dapat dilihat. Produk tersebut cenderung sebagai jasa jika makin kecil bukti 
fisik yang dapat dilihat. 

Kotler dan Bloom (1987:468) menyatakan bahwa produk jasa adalah 
kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 
lainnya, yang pada dasarnya tidak berwujud, dan tidak berakibat seseorang 
memiliki sesuatu, tidak dapat dipisahkan, beraneka dan mudah rusak, dapat 
atau tidak dapat terkait pada produksi fisik. 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 
mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat 
memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan dan yang termasuk dalam produk 
selain berbentuk fisik juga jasa atau layanan, Husein Umar (2000:31) 

Pendapat lain dikemukakan oleh Etzel, Walker, dan Stanton (2001:215) 
bahwa produk adalah serangkaian atribut yang berwujud atau tidak berwujud, 
termasuk di dalamnya pengemasan, warna, harga, kualitas, merek, pelayanan 
penjualan, dan nama baik. 

Hawkins, Best, dan Coney (2001:19) menyatakan bahwa produk 
adalah sesuatu yang diperoleh atau mungkin diperoleh konsumen untuk 
memenuhi kebutuhannya yang dirasakan. Konsumen pada umumnya membeli 
kepuasan kebutuhan bukan atribut produk secara fisik. 

Keegan dan Green (1997:280) berpendapat bahwa produk adalah 
koleksi sifat-sifat fisik, jasa dan simbolik yang menghasilkan kepuasan atau 
manfaat bagi seorang pengguna atau pembeli. 

Produk merupakan sesuatu yang mempunyai fungsi dan diperlukan 
untuk dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan penggunanya. Untuk itu di 
dalam merencanakan pemasaran terdapat lima tingkatan produk yang perlu 
dipertimbangkan,  Kotler (2000:394), yaitu: a. Manfaat inti (core benefit) 
yaitu jasa atau manfaat dasar sebenarnya dibeli oleh konsumen. b. Produk 
dasar (basic product) yaitu produk yang memberikan manfaat tambahan pada 
manfaat inti tersebut (perubahan dari manfaat inti) c. Produk yang 
diharapkan (expected product) yaitu serangkaian atribut yang biasanya 
diharapkan dan disetujui pembeli/konsumen pada saat membeli produk 
tersebut. d. Produk yang ditingkatkan (augmented product) yaitu produk yang 

memenuhi keinginan pelanggan yang melebihi harapan mereka atas suatu 
produk. e. Produk potensial (potensial product) mencakup semua 
peningkatan dan transformasi yang akhirnya akan dialami oleh produk 
tersebut di waktu yang akan datang. 

Payne (2000:156-158) menjelaskan perusahaan harus dapat 
merencanakan unit produk jasa yang ditawarkan kepada konsumen dengan 
cara membedakannya ke dalam tingkatan konsep produk jasa sebagai 
berikut: 

 Produk inti (core or generic product) 
 Produk yang diharapkan (the expected product) 
 Produk dengan nilai tambah (the augmented product) 



 

173 

 

Kotler (2000:294) menjelaskan lebih lanjut bahwa keunggulan suatu 
produk atau jasa tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan 
oleh produk atau jasa tersebut. 

David A. Garvin dalam Husein Umar (2000:37), berkaitan dengan 
kualitas produk, menjelaskan bahwa untuk menentukan dimensi kualitas 
barang atau jasa dapat melalui delapan dimensi, antara lain: 

 Daya guna (performance), yaitu hal-hal yang berkaitan dengan aspek 
fungsional produk dan karakteristik utama yang dipertimbangkan pembeli 
dalam membeli produk tersebut. 

 Keistimewaan (features) yaitu aspek performansi yang berguna untuk 
menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan 
pengembangannya. 

 Keandalan (reliability) yaitu berkaitan dengan probabilitas atau 
kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali 
digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. 

 Kepastian spesifikasi (comformance), hal ini berkaitan dengan tingkat 
kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya 
berdasarkan keinginan pelanggan. 

 Masa pakai (durability) yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran 
daya tahan atau masa pakai barang. 

 Kemampuan pelayanan (serviceability) yaitu karakteristik yang berkaitan 
dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan dan akurasi dalam 
memberikan pelayanan untuk perbaikan, baik barang maupun jasa. 

 Estetika (aesthetics) merupakan karakteristik yang bersifat subyektif 
mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi 
dan refleksi dari preferensi individual. 

 Fit and Finish, yaitu sifat subyektif yang berkaitan dengan perasaan 
pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk yang 
berkualitas. 

Pendapat lain mengenai dimensi produk menurut Handi Irawan 
(2002:45) menyatakan bahwa dimensi kualitas produk meliputi enam dimensi, 
yaitu: 

 Performance adalah dimensi yang paling mendasar dan berhubungan 
dengan dimensi utama dari suatu produk. 

 Reliability yaitu hal-hal yang menunjukkan probabilitas produk gagal dalam 
menjalankan fungsi. 

 Features yaitu merupakan aspek sekunder selain adanya fungsi utama dari 
suatu produk 

 Durability atau keawetan, menunjukkan suatu pengukuran terhadap siklus 
produk, baik secara teknis maupun waktu. 

 Conformance, menunjukkan seberapa jauh suatu produk dapat menyamai 
standar atau spesifikasi tertentu. 

 Desain adalah dimensi yang banyak menawarkan aspek emosional dalam 
mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk.  

 
W.Edwards Deming  (1989:291),   mendefinisikan     kualitas  
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produk  adalah  sebagai   apapun  yang  menjadi  kebutuhan    dan 
keinginan konsumen. Sementara Philip B. Crosby   (1989:292),    
mendefinisikan  kualitas produk   sebagai    nihil   cacat,     kesempurnaan   
dan kesesuaian terhadap persyaratan.    Sedangkan    Joseph M. Juran  
(1989:292) mendefinisikan   kualitas   produk     sebagai   kesesuaian 
terhadap spesifikasi. 

 
 Produk Jasa 

Pemasaran jasa merupakan disiplin ilmu yang masih relatif baru. Ia 
memiliki sejumlah perbedaan dengan pemasaran barang yang sudah umum 
dikenal. Pengertian pemasaran jasa yang baik perlu didukung dengan 
pengertian mengenai jasa itu sendiri; aspek-aspek yang menciptakan peluang 
pemasaran jasa serta isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh para 
penyedia jasa. Apa dan bagaimana pemasaran jasa itu, serta elemen-elemen 
apa mengisi sistem dan bauran pemasaran jasa perlu juga dipahami. 
 
Pengertian Jasa 

 Kotler (1997,476) merumuskan jasa sebagai setiap tindakan atau 
unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak yang lain yang 
secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan 
apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu 
produk fisik. 

Leonard L.Berry, seperti dikutip oleh Zeithaml dan Bitner (1996,5) 
mendefinisikan jasa sebagai deeds (tindakan, prosedur, aktivitas); proses-
proses, dan unjuk kerja yang intangibel. 

Adrian Payne (1993,6) merumuskan jasa sebagai aktivitas ekonomi 
yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangibel yang 
berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen 
atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer 
kepemilikan. Perubahan dalam kondisi dapat saja muncul dan produksi suatu 
jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik. 

R.G.Mudrick (1990,4) mendifinisikan jasa dari sisi penjualan dan 
konsumsi secara kontras dengan barang, yaitu barang adalah suatu obyek 
yang tangibel yang dapat diciptakan dan dijual atau digunakan setelah selang 
waktu tertentu. Jasa adalah intangibel (seperti kenyamanan, hiburan, 
kecepatan, kesenangan, dan kesehatan) dan perishable (jasa tidak mungkin 
disimpan sebagai persediaan yang siap dijual atau dikonsumsi pada saat 
diperlukan). Jasa diciptakan dan dikonsumsi secara simultan. 

Zithaml dan Bitner (1996,5) menjelaskan bahwa jasa mencakup semua 
aktivitas ekonomi yang keluarannya bukanlah produk atau konstruksi fisik, 
yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada waktu yang 
sama, dan nilai tambah diberikannya dalam bentuk (kenyamanan, hiburan, 
kecepatan, dan kesehatan) yang secara prinsip intangibel bagi pembeli 
pertamanya. 

Studi perekonomian, dari sudut pandang makro, dapat dibagi ke dalam 
tiga sektor yang berbeda: sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya 
pertambangan dan pertanian), sektor manufaktur, dan sektor jasa. Sektor 
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jasa memberikan kontribusi yang semakin signifikan di berbagai negara 
maupun industri. 

Jasa dalam suatu perekonomian secara mutlak diperlukan untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu jasa yang bisa dinikmati 
masyarakat semakin meningkat jumlah dan jenisnya. Contoh-contoh dari 
bisnis jasa yang perkembangannya cukup pesat adalah : a).  Bisnis jasa : 
konsultan, keuangan, perbankan. b).  Perdagangan jasa  : eceran, 
pemeliharaan dan perbaikan c).  Jasa infrastrukturr : komunikasi, transportasi 
d). Jasa personal/sosial : restoran, perawatan kesehatan.  e). Administrasi 
umum : pendidikan, pemerintah. 

Peran perbankan dalam mentransfer uang dari suatu bank di suatu 
area ke Bank diareal lain, atau industri transportasi dalam memindahkan 
makanan dari satu area ke area yang lain yang tidak bisa menghasilkan atau 
membuat makanan, adalah dua contoh dari peran jasa yang semakin penting. 

Jean Paul Peter dan James H.Donelly, Jr (1986:53-69) menjelaskan 
model proses pembelian sebagai berikut: 
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Gambar II.3. Model Proses Pembelian  

Sumber :  J.Paul Peter dan James.H.Donelly; Marketing Management, 
Knowledge and Skills, Text, Analysis Cases, Plans (1986,54) 

 
 

Hakekat Promosi  
Promosi merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix yang 

sangat penting dilakukan oleh perusahaan produk atau jasa. Promosi dapat 
membantu perusahaan dalam menanggulangi persaingan di antara 
perusahaan-perusahaan lainnya. 

Banyak orang menganggap penjualan dan pemasaran sebagai dua 
istilah yang mempunyai arti sama, sedangkan sebenarnya penjualan hanyalan 
salah satu di antara komponen lain dari pemasaran.  
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Penjualan bagi banyak orang, memberikan kesan pengoperan hak milik 
atau hanya kegiatan tenaga-tenaga penjualan dan tidak meliputi periklanan 
atau lain cara untuk memacu permintaan. Padahal sesungguhnya promosi 
meliputi periiklanan, penjualan personal dan lain-lain. 

Basu Swasta (1984:97) menyatakan bahwa promosi adalah arus 
informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang 
atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 
pemasaran. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
                                           
                                           
 
 

 
 
 

 
Gambar II.4. Peran promosi di dalam bauran pemasaran 
Sumber :  Stanton, William J, Fundamental Of Marketing. McGraw Hill, 

Inc,1984. 

 
Stanton (1985:124), mengemukakan bahwa promosi adalah unsur 

yang didayagunakan untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang 
produk baru perusahaan. 

Lusch (1987:214) menyatakan bahwa promosi adalah komunikasi yang 
dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan, membujuk dan 
mempengaruhi dari suatu produk kepada pembeli potensial untuk 
mendapatkan tanggapan atau melakukan pembelian. 

Kegiatan promosi mencakup empat faktor dominan yang disebut    
bauran   promosi   (promotion mix).  Philip Kotler dan  Gary Amstrong   
(1996:87),    menyatakan    bahwa  alat promosi tersebut dijelaskan sebagai 
berikut:  
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 Periklanan (advertising), yaitu segala bentuk penyajian dan promosi bukan 
pribadi mengenai gagasan, barang dan jasa yang dibayar oleh sponsor 
tertentu. Periklanan merupakan salah satu kegiatan yang paling sering 
digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan komunikasi membujuk pada 
calon pelanggan dan pasar yang ditargetkan. 

 Penjualan pribadi merupakan penyajian pribadi oleh tenaga penjual 
barang/jasa dengan tujuan menjual dan membina hubungan dengan 
pelanggan. 

 Promosi penjualan, yang merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong 
pembelian atau penjualan dari suatu produk atau jasa. 

 Hubungan masyarakat merupakan kegiatan membina hubungan baik dengan 
berbagai kelompok masyarakat yang berhubungan dengan perusahaan 
melalui publisitas yang mendukung, membina citra perusahaan yang baik, dan 
menangani atau menangkal desas-desus, cerita atau peristiwa yang dapat 
merugikan perusahaan. 

Hannagan (1998:154) menjelaskan bahwa bauran promosi berarti 
komunikasi dengan pelanggan dan pelanggan potensial. Kebanyakan orang 
telah mendengar atau mengetahui kualitas dari suatu produk atau jasa 
sebelum mereka mengambil keputusan untuk menggunakan atau membeli 
suatu produk. 

Promosi dapat dilihat sebagai berbagai macam metode yang 
menyediakan informasi yang dibutuhkan, yaitu: a. Promosi adalah proses 
komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi dan pelanggan dalam 
menyediakan semua keterangan lengkap tentang suatu produk/jasa. b. 
Promosi adalah proses yang dilakukan oleh para pengguna produk jasa 
dengan masyarakat luas. 

 Setiap organisasi akan selalu membangun suatu image atau kesan yang 
baik untuk mempertahankan atau mengembangkan tingkat permintaan pada 
suatu produk atau jasa, sebagai contoh, bagi setiap pengguna yang puas 
akan barang atau jasa yang dipakainya akan memberitahukan kualitas barang 
atau jasa tersebut kepada orang lain, secara tidak langsung kesan positif yang 
diberikan tersebut akan memberikan image atau kesan yang baik terhadap 
organisasi yang menghasilkan produk atau jasa tersebut. 

Suatu organisasi dalam melakukan promosi itu harus menggunakan 4 
elemen penting dalam pemasaran. Proses dari sebuah komunikasi adalah 

setiap pembeli selalu ingin berbagi kepuasan mereka kan suatu produk atau 
jasa dengan orang lain, dan tugas dari sebuah organisasi yang menghasilkan 
produk tersebut adalah untuk mengerti dan mengembangkan produk tersebut 
agar dapat mengembangkan tingkat permintaan akan produk atau jasa itu. 
Sebagai contoh, pesan dari sebuah servis memuaskan yang diberikan sebuah 
bank akan lebih cepat tersebar dari para nasabah yang telah menerima servis 
tersebut, dibandingkan dengan apabila bank tersebut membuat iklan dalam 
koran, poster-poster di jalan atau iklan-iklan dalam media lainnya. 

Pesan yang dikirimkan untuk membangun image suatu perusahaan 
ditentukan melalui 4 faktor: a. Bagaimana produk atau jasa tersebut dikemas 
atau dikirim adalah sangat penting bagi para pelanggan. b.Harga dan biaya 
produksi barang atau jasa tersebut ditentukan pelanggan berdasarkan 
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kualitas dan nilai barang tersebut. c.Kualitas dan daya tarik produk atau jasa 
tersebut. d.Promosi dapat membentuk image atau kesan suatu barang atau 
produk. 

 Hannagan (2000:158), menjelaskan bauran promosi (promotion mix) 
periklanan atau advertising adalah segala bentuk penyajian bukan pribadi 
tentang produk, jasa atau gagasan oleh sponsor tertentu. Tujuan dasarnya 
adalah untuk memberikan informasi kepada pelanggan potensial, 
mengingatkan pelanggan tetap dan menarik pelanggan yang hilang. 

Payne (2001:188) menjelaskan promosi merupakan program 
komunikasi yang berhubungan dengan pemasaran produk dan jasa. Unsur 
promosi dalam bauran pemasaran jasa membentuk peranan penting dalam 
membantu mengkomunikasikan positioning jasa kepada para pelanggan dan 
pasar-pasar relationship kunci lainnya. Promosi menambah signifikansi jasa; 
dan juga dapat menambah keberwujudannya serta membantu pelanggan 
membuat penilaian tawaran jasa dengan lebih baik. 

 Promosi jasa mencakup sejumlah bidang utama, bidang-bidang ini yang 
dikenal sebagai bauran komunikasi atau bauran promosi, meliputi: 
a.  Periklanan 
b. Penjualan personal 
c. Promosi penjualan 
d. Hubungan masyarakat 
e. Word of mouth 
f. Pos langsung (direct, mail) 

Promosi merupakan alat yang dapat digunakan organisasi jasa untuk 
berkomunikasi dengan pasar sasarannya.  
Berbagai macam alat komunikasi terdapat dalam bauran komunikasi dan 
promosi alternatif dapat dipergunakan dalam suatu program komunikasi. 
Langkah-langkah untuk mengintegrasikan mereka di dalam suatu program 
promosi dan komunikasi terdiri dari beberapa tugas kunci yang meliputi: 
a. Identifikasi khalayak sasaran, artinya kepada siapa kegiatan promosional 

tersebut ditujukan. 
b. Penentuan tujuan-tujuan promosi,  dimana tujuan promosi terdiri atas tiga 

aspek umum, yaitu untuk menginformasikan, membujuk dan 
mengingatkan. 

c. Pengembangan pesan. 

 Salah satu karakteristik unik promosi dalam bisnis jasa adalah 
pentingnya komunikasi referral dan word of mouth. Ini menyoroti pentingnya 
faktor orang dalam promosi jasa. Pelanggan seringkali secara sangat telibat 
dalam penyampaian jasa dan kemudian menginformasikan kepada para 
pelanggan potensial lain tentang pengalaman mereka. Mereka akan dengan 
senang hati memberikan usulan mengenai penyedia jasa dan memang 
beberapa bisnis khususnya dimantapkan untuk menawarkan jasa semacam 
itu. Penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi personal seringkali 
merupakan salah satu sumber informasi yang paling penting. Rekomendasi 
personal seringkali merupakan sumber informasi yang disukai apabila orang 
menjadi penyampai jasa. Word of mouth dapat memiliki pengaruh yang lebih 
penting dibandingkan unsur-unsur bauran komunikasi masa atau personal 
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lainnya dalam sejumlah bisnis jasa, seperti jasa profesional dan jasa 
perbankan. 
 Seorang pelanggan yang sudah ada atau yang baru, memiliki harapan 
tertentu. Apabila keputusan untuk membeli telah dibuat, pelanggan mulai 
berinteraksi dengan penyedia jasa dan merasakan kualitas teknis dan 
fungsional jasa yang diberikan. Sebagai hasil pengalaman yang diperoleh dari 
interaksi ini dan penilaian yang dibuat mengenai kualitas jasa pelanggan akan 
atau tidak akan kembali lagi. Komunikasi word of mouth positif ataupun 
negatif kemudian akan mempengaruhi sejauh mana pihak lain akan 
menggunakan jasa tersebut. 
 Pengalaman negatif cenderung memiliki akibat yang lebih besar 
dibanding pengalaman positif. Para pelanggan yang tidak puas cenderung 
menceritakan pengalaman buruk mereka lebih dari dua kali banyaknya 
dibanding mereka puas, sehubungan dengan pengalaman baik mereka. 
Komunikasi word of mouth negatif dapat secara signifikan mengurangi 
efektivitas periklanan dan unsur-unsur lain bauran komunikasi, dan word of 
mouth positif dapat menghasilkan program-program komunikasi formal yang 
tidak mahal. 
 Hawkins, Best dan Coney (2001:7) mendefinisikan perilaku konsumen 
sebagai suatu studi tentang individu, kelompok atau organisasi dan proses 
untuk menyeleksi, memastikan, menggunakan dan menetapkan produk, jasa, 
pengalaman, ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampaknya kepada 
pelanggan dan masyarakat. 
 Definisi yang sama diungkapkan oleh Husein Umar (2000;50), bahwa 
perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung dalam mendapatkan, 
mengkonsumsi serta menghabiskan produk dan jasa termasuk di dalamnya 
proses pengambilan keputusan yang mendahului tndakan tersebut. 
 Definisi-definisi mengungkap bahwa elemen-elemen terdapat dalam 
perilaku konsumen yaitu kegiatan individu untuk mempergunakan barang 
sebagai proses pengambilan keputusan pembelian. 
 
a. Model perilaku konsumen 

 Usaha mempelajari perilaku konsumen pada dasarnya bertujuan 
ingin mengetahui dan memahami berbagai aspek yang ada pada 
konsumen. Pemahaman aspek-aspek konsumen tersebut akan 
memberikan dasar bagi kepentingan untuk penyusunan strategi 
pemasaran.   
 Assael (1993:252) menyatakan bahwa konsumen dalam 
perilakunya membentuk suatu model, yang dapat dijelaskan bahwa dalam 
perilaku konsumen yang kaitannya dengan pengambilan keputusan 
terdapat interaksi diantara pemasar dan konsumennya. Proses interaksi 
tersebut terbagi atas tiga komponen, yaitu 
1). Rangsangan dari luar 
2). Kotak hitam pembeli/pemakai 
3). Respon atau jawaban pembeli/pemakai. 
Rangsangan dari luar adalah berupa stimuli pemasaran, baik yang berasal 
dari iklan, informasi dari teman, yang berkaitan dengan produk, harga, 



 

180 

 

promosi dan tempat penjualan. Kotak hitam pembeli dapat dijelaskan 
bahwa adanya stimuli yang masuk pada pembeli atau konsumen akan 
diproses lebih lanjut oleh konsumen menggunakan 3 faktor dasar, yaitu 
meliputi faktor psikologi, karakteristik individu dan faktor lingkungan. Hasil 
proses di dalam kotak hitam pembeli tersebut akan melahirkan suatu out 
put yang berupa tindakan atau perilaku konsumen. 
 Kotler (1996:143) mengemukakan pendapat yang sama tentang 
model perilaku pembeli, yang dapat diambil garis besarnya, yaitu bahwa 
dalam proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari 
luar seperti rangsangan pemasaran dan rangsangan lain. Rangsangan 
tersebut memasuki “kotak hitam” konsumen dan menghasilkan respon 
tertentu. 
 

b.  Proses Pengambilan Keputusan Membeli 
Konsumen dalam kesehariannya banyak mengambil keputusan. 

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana konsumen tersebut 
mengambil suatu keputusan dan siapa yang berperan dalam keputusan 
pembelian suatu produk. 

Konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli atau 
memakai suatu produk akan melalui sebuah proses dimana proses 
tersebut merupakan gambaran dan bagaimana konsumen menganalisa 
berbagai macam masukan untuk mengambil keputusan dalam melakukan 
pembelian. 

Kotler (2000:176) membagi peran pembelian yang dapat 
mempengaruhi keputusan membeli sebagai pencetus, pemberi pengaruh, 
pengambil keputusan, pembeli dan pemakai. 

Mowen (1995:422) menyatakan bahwa proses keputusan membeli 
dimulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 
penelitian alternatif, dan perilaku setelah pembelian. 

Peter dan Olson (1999:165) menyatakan bahwa proses 
pengambilan keputusan konsumen sebagai suatu pemecahan masalah 
dengan mengasumsikan bahwa konsumen memiliki sasaran yang ingin 
dicapai atau dipuaskan. Proses meliputi pemahaman adanya masalah, 
pencarian alternatif pemecahan, evaluasi alternatif, pembelian, dan 
penggunaan paska pembelian dan evaluasi ulang alternatif yang dipilih. 

Hawkins, Best, dan Coney (2001:479) mengemukakan bahwa 
keputusan membeli konsumen dimulai dari pengenalan masalah, proses 
informasi, evaluasi alternatif, pembelian, pemakaian, penempatan, dan 
evaluasi. 

Kotler (1997:171) menyatakan bahwa tahapan pengambilan 
keputusan untuk membeli atau menggunakan konsumen ada 5, diawali 
dengan: 
1) Pengenalan Masalah (Problem Recognition) 
 Pengenalan masalah merupakan gambaran adanya suatu 

permasalahan atau kebutuhan. Masalah atau kebutuhan tersebut 
muncul disaat adanya perbedaan kondisi aktual dengan kondisi yang 
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diinginkannya. Kebutuhan tersebut timbul bisa dari rangsangan 
internal atau karena adanya rangsangan dari luar. 

2) Pencarian Informasi (Information Search) 
 Konsumen yang menyadari kebutuhan atau keinginannya, maka 

konsumen akan mencari informasi mengenai keberadaan produk yang 
diinginkannya. Proses pencarian informasi ini akan dilakukan dengan 
mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan produk 
yang diinginkannya baik melalui iklan, brosur-brosur atau dari teman, 
bahkan mendatangi langsung ke toko dan sebagainya. 

3) Evaluasi Alternatif (Evaluation of Alternatives) 
 Konsumen melakukan penilaian dan seleksi terhadap alternatif-

alternatif inforrmasi produk yang telah diperolehnya. Evaluasi alternatif 
mencakup beberapa proses keputusan, dan model-model yang terbaru 
memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang 
berorientasi kognitif, artinya bahwa konsumen dalam membentuk 
penilaian atas produk terutama berdasarkan kesadaran dan rasio. 

  Beberapa konsep dasar terdapat untuk memahami proses 
evaluasi konsumen, antara lain: 
a)  Konsumen berusaha memenuhi suatu kebutuhan 
b) Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk 
c) Konsumen memandang setiap produk sebagai sekumpulan atribut 

dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan 
manfaat yang dicari untuk memuaskan kebutuhannya. 

 
4) Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Konsumen, pada tahap ini, telah memperoleh alternatif dan telah 
membentuk preferensi atas merek-merek dari kumpulan pilihan. 
Konsumen juga telah membentuk niat untuk membeli produk yang 
paling disukai. Konsumen, dalam menjalankan niat pembelian, dapat 
membuat lima sub keputusan pembelian, antara lain: keputusan 
merek, keputusan pemasok, keputusan kuantitas, dan keputusan 
waktu pembelian, serta keputusan metode pembayaran. 
Pembelian barang kebutuhan sehari-hari melibatkan lebih sedikit 
keputusan dan lebih sedikit pertimbangan. 
 

5) Perilaku Pasca Pembelian (Post Purchase Behavior) 
Perilaku pasca pembelian merupakan tahap setelah konsumen membeli 
produk. Konsumen, pada tahap ini, akan merasakan atau mengalami 
tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan pembeli adalah fungsi 
seberapa dekat harapan pembeli atas suatu produk dengan kinerja 
yang dirasakan pembeli atas produk tersebut. Kinerja produk yang 
dibeli jika sudah sesuai harapan, maka pembeli akan puas, sedangkan 
sebaliknya, jika lebih rendah daripada harapan, maka pembeli akan 
kecewa/tidak puas. 
Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan 
mempengaruhi perilaku selanjutnya, yaitu adanya kemungkinan lebih 
tinggi untuk membeli kembali produk tersebut jika konsumen atau 
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pengguna puas, atau sebaliknya, jika tidak puas, mereka akan 
membuang, mengembalikan atau tidak menggunakan kembali produk 
atau jasa tersebut bahkan melakukan keluhan atau pengaduan. 

Sutisna (2001:15) menjelaskan bahwa proses pengambilan 
keputusan pembelian suatu produk terdiri dari lima tahapan yang 
berurutan, mulai dari: 
a) Pengenalan masalah/kebutuhan dan keinginan. 
c) Pencarian berbagai infomasi 
c) Evaluasi berbagai alternatif merek produk 
d) Pilihan atas merek produk yang dibeli 
e) Evaluasi pasca produk 
 Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan 
pembelian suatu produk diawali dengan kesadaran untuk memenuhi 
kebutuhan dan keinginan (problem recognition). 
 Konsumen, setelah menyadari adanya kebutuhan dan keinginan, 
akan mencari informasi mengenai keberadaan produk yang diinginkannya. 
Proses pencarian informasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan 
semua informasi yang berhubungan dengan produk yang diinginkan. 
Konsumen, setelah informasi diperoleh, melakukan seleksi atas alternatif-
alternatif yang tersedia. Proses ini disebut tahap evaluasi informasi. Salah 
satu merek produk atau jasa akan dipilih untuk dipergunakan setelah 
berbagai kriteria yang dimiliki atau ditetapkan oleh konsumen. 
 Proses evaluasi belum berakhir setelah produk tersebut dibeli atau 
dipergunakan, karena konsumen akan melakukan evaluasi pasca 
pembelian (post purchase evaluation). Proses evaluasi ini akan 
menentukan apakah konsumen merasa puas atau tidak atas keputusan 
pembeliannya. Konsumen itu jika merasa puas, maka kemungkinan untuk 
melakukan pembelian atau menggunakan kembali pada masa yang akan 
datang sangat besar, sementara konsumen itu jika tidak puas atas 
keputusan pembeliannya, mereka akan mencari kembali berbagai 
informasi produk yang dibutuhkan. Proses ini akan terus berulang sampai 
konsumen merasa terpuaskan atas keputusan pembelian tersebut. 
 Assael (1993:254) mengemukakan pendapat yang berbeda 
mengenai tahap pembuatan keputusan pembelian konsumen ini, yaitu 
terdiri dari empat tahap: 
a) Need arousal adalah kesadaran atas pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pada suatu produk atau merek. 
b) Information processing adalah proses mencari dan menemukan 

kembali iklan pemasaran, memahami dan menginterpretasikan, yang 
selanjutnya menyimpannya dalam angan-angan. 

c) Brand evaluation and purchase adalah tahap dimana konsumen mulai 
mengevaluasi merek-merek yang dapat memuaskan kebutuhannya. 
Konsumen akan mengkombinasikan antara karakteristik merek dengan 
manfaat yang diinginkan. 

d) Post purchase evaluation adalah tahap dimana konsumen melakukan 
evaluasi dari kinerja produk yang dibeli. Pembelian ini memberikan 
kepuasan pada konsumen atau tidak. Jika konsumen merasa tidak 
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puas dengan produk yang dibeli, mereka akan mengkritik pemasar dan 
tidak akan membeli lagi. 

 Engel, Blackwell dan Miniard (1994:31) menjelaskan proses 
keputusan pembelian konsumen mempunyai lima langkah, meliputi: 
a) Pengenalan kebutuhan, yaitu konsumen mempersepsikan perbedaan 

antara keadaan yang diinginkan dan situasi aktual yang memadai 
untuk membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. 

b) Pencarian informasi adalah konsumen mencari informasi yang 
disimpan di dalam ingatan (pencarian internal) atau mendapatkan 
informasi yang relevan dengan keputusan dari lingkuangan (pencarian 
eksternal). 

c)  Evaluasi alternatif adalah tahap di mana konsumen mengevaluasi 
pilihan berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dan 
menyempitkan pilihan hingga alternatif yang dipilih. 

d) Pembelian, pada tahap ini konsumen memperoleh alternatif yang 
dipilih atau pengganti yang dapat diterima bila perlu. 

e) Hasil adalah konsumen mengevaluasi apakah alternatif yang dipilih 
memenuhi kebutuhan dan harapan segera setelah digunakan. 

 Gambar model perilaku konsumen dalam melakukan keputusan 
pembelian menurut Hawkins, Best, dan Coney (2001:479) adalah sebagai 
berikut: 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II.5.  Model Perilaku Konsumen 

Sumber :  Hawkins, Best, dan Coney, Consumer Behavior, 2001 
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g) Evaluasi 
Konsumen mulai melakukan proses pembelian setelah mereka 

menyadari masalah berupa kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan 
antara keadaan aktualnya dengan keadaan yang diinginkannya. Konsumen 
mengenali kebutuhan melalui hasrat atas sebuah keinginan yang harus 
dipenuhinya. Kebutuhan tersebut dibangun oleh keadaan dan situasi saat 
ini, gaya hidup seseorang dan kenyataan yang dihadapi sekarang. 

 Proses selanjutnya adalah pencarian informasi, bagi konsumen yang 
memiliki hasrat besar untuk memenuhi kebutuhannya akan mencari 
informasi yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Informasi 
internal menjadi sangat penting karena konsumen mempunyai ingatan 
jangka panjang mengenai sebuah produk apakah memenuhi kepuasan 
atau tidak. 
Informasi eksternal diperoleh apabila konsumen tidak memiliki informasi 
internal. Informasi ini diperoleh dari orang lain ataupun media yang 
menyediakan informasi atas produk dan jasa yang dibutuhkannya. 

Konsumen melakukan evaluasi dan seleksi alternatif. Konsumen, 
setelah mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk 
yang dibutuhkan, melakukan evaluasi dan seleksi alternatif mengenai 
merek, harga, kualitas atau berbagai atribut yang menyertainya. 
Konsumen yang baru pertama kali membeli sebuah produk akan 
melakukan pilihan tempat dimana ia akan membeli atau mempergunakan 
produk atau jasa tersebut. Berbeda dengan konsumen yang melakukan 
pembelian rutin, yang tidak terlalu mempertimbangkan tempat pembelian. 
Konsumen beranggapan bahwa banyak tempat yang menyediakan 
kebutuhannya tanpa harus mengadakan seleksi atas tempat sebelum 
melakukan pembelian. 
 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keputusan pembelian 
 Kotler (1997:144) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan membeli itu 
meliputi faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. 
1) Budaya sebagai penentu keinginan dari perilaku yang paling mendasar. 
2) Sub budaya yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialiasi bagi 

anggotanya. 
3) Kelas sosial yang merupakan pembagian masyarakat yang relatif 

homogen dan permanen yang tersusun secara hirarkis dan memiliki 
anggota dengan nilai minat dan perilaku yang serupa. Kelas sosial itu 
tidak hanya mencerminkan penghasilan tetapi juga merupakan 
indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal. 

 
1). Faktor sosial meliputi: 
a) Umur dan siklus hidup dimana orang membeli barang dan jasa yang 

berbeda sepanjang hidupnya dan konsumsi dibentuk oleh siklus hidup 
keluarga. 

b) Pekerjaan seseorang mempengaruhi pola konsumsinya. 
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c) Keadaan ekonomi meliputi penghasilan yang dapat dibelanjakan dan 
sikap atas belanja atau menabung. 

d) Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang diekspresikan 
dalam aktifitas minat dan opininya. 

e) Kepribadian yang diartikan sebagai karakteristik psikologis yang 
berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif 
konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Konsep diri 
merupakan citra pribadi terhadap sebuah produk. Konsep diri tidak 
dibatasi oleh keinginan fisik, tetapi termasuk hal-hal lain seperti 
kejujuran, rasa humor, dan keadilan. 

 Seorang pemasar akan mengetahui tujuan pembelian dari 
konsumen jika pemasar itu mengetahui konsep diri. 

 
2). Faktor kejiwaan (psikologis) meliputi: 
a) Motivasi, manusia memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu dan 

keutuhan tersebut menjadi motif apabila didorong sehingga mencapai 
pada tingkat intensitas yang memadai. Motif merupakan kekuatan dari 
dalam diri yang cukup mendorong seseorang untuk bertindak. Pemasar 
sangat perlu mengetahui apa yang memotivasi pembeli sehingga akan 
dapat dengan mudah membujuk mereka membeli atau menggunakan 
produk yang ditawarkan. 

b) Persepsi, merupakan suatu proses bagaimana seseorang memilih, 
mengorganisasaikan, dan menginterpretasikan masukan-masukan dan 
informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. 

c) Pembelajaran yang meliputi perubahan dalam perilaku seseorang yang 
timbul dari pengalaman. Belajar merupakan tanggapan konsumen 
terhadap kejadian yang pernah dialami pada masa lalu, dan atas dasar 
pengalamannya tersebut ia berperilaku. Konsumen yang puas terhadap 
produk dikatakan telah belajar dari pengalaman bahwa produk 
tersebut baik. 

d) Keyakinan, adalah suatu pemikiran deskriptif yang dianut oleh 
seseorang tentang sesuatu hal. Sikap adalah evaluasi, perasaan 
emosional, dan kecendrungan tindakan untuk memberikan tanggapan 
terhadap suatu obyek atau gagasan. Sikap memiliki dua kutub yaitu 
positif dan negatif. Tanggapan yang diharapkan untuk konsumen 
adalah positif thingking. 

 
d.  Ruang lingkup sikap 

Sikap dapat didefinisikan sebagai suatu penilaian kognitif seseorang 
terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosional yang tindakannya 
cenderung ke arah berbagai obyek. 

Kotler (1996:157) menyatakan bahwa sikap dapat diartikan sebagai 
kesiapan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Sikap 
sangat mempengaruhi keyakinan, begitu pula sebaliknya keyakinan akan 
menentukan sikap. 
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Sikap dan keyakinan, dalam hubungannya dengan perilaku 
konsumen, sangat berpengaruh dalam menentukan suatu produk, merek, 
dan termasuk pelayanan. 
Sikap dan keyakinan konsumen terhadap suatu produk atau merek dapat 
diubah melalui komunikasi yang persuasif dan pemberian informasi yang 
efektif terhadap konsumen. Dengandemikian Konsumen, dengan 
demikian, dapat membeli produk atau merek baru atau produk yang ada 
pada toko atau retail itu sendiri. 

Schiffman dan Kanuk (1994:161) menyatakan bahwa sikap terdiri dari 
tiga komponen utama, yaitu komponen kognitif, afektif, dan komponen 
kognatif. 
1) Komponen Kognitif 
 Komponen ini merupakan pengetahuan dan persepsi yang diperoleh 

konsumen dari kombinasi antara pengalaman langsung dan informasi 
dari berbagai sumber terhadap suatu produk yang ditawarkan. 

2) Komponen Afektif 
 Komponen ini merupakan emosi atau perasaan suak atau tidak suka 

yang ada pada konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. 
Emosi atau perasaan ini muncul dari hasil penelitian oleh konsumen 
tentang atribut-atribut pada suatu produk yang selanjutnya dilakukan 
evaluasi.  

3) Komponen Konatif 
 Komponen ini merupakan komponen terakhir dari trikomponen model 

yang melihat bagaimana konsumen melakukan tindakan/keputusan. 
 Konsumen mempunyai dua kemungkinan tindakan atau keputusan. 

Pertama konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli produk 
yang ditawarkan. Kedua konsumen mengambil keputusan untuk tidak 
membeli. 

 
B.  Kerangka Pemikiran dan Konstelasi Penelitian 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara promosi dengan keputusan membeli, hubungan antara kualitas produk 
dengan keputusan membeli, serta hubungan antara promosi dan kualitas produk 
dengan keputusan membeli, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
1.  Hubungan antara kualitas produk dan keputusan pembelian 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan pasar untuk memenuhi 
keinginan dan kebutuhan manusia, yang dapat berupa barang atau jasa 
disertai manfaat dan sekumpulan atribut yang melekat. 

Salah satu atribut  melekat pada produk tersebut adalah mutu atau 
kualitas produk. Kotler (2000:394) mendefinisikan sebagai kemampuan 
produk untuk melaksanakan fungsinya termasuk keawetan, keandalan, 
ketepatan, kemudahan dipergunakan serta atribut bernilai yang lain. 

Manusia memutuskan untuk melakukan pembelian karena mereka 
memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Banyak 
faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan membeli. Faktor-faktor 
tersebut selain berasal dari faktor internal pada manusia itu sendiri juga faktor 
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eksternal temasuk di dalamnya faktor yang berasal dari bauran pemasaran, 
yang salah satu unsurnya adalah produk. 
Keinginan konsumen untuk membeli produk akan makin besar jika manfaat 
atau fungsi yang melekat pada produk itu makin besar. Dengan demikian 
terdapat hubungan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian 
konsumen. 
 

2.  Hubungan antara promosi dan keputusan pembelian 
Promosi merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh 

(antara) suatu organisasi dengan konsumen dalam bentuk keterangan 
tentang suatu produk/jasa. Yang dimaksud dengan produk pada jasa layanan 
perbankan adalah pelayanan untuk membuka rekening giro, deposito, 
tabungan, penerbitan surat berharga, pelayanan transaksi dalam negeri, 
pelayanan transaksi luar negeri dan pemberian fasilitas kredit. 
 Pelayanan ini harus dilihat dari sudut pandang konsumen, dalam hal ini 
penulis memfokuskan pada pemberian fasilitas kredit,  artinya apa yang dapat 
diberikan supaya konsumen lebih mengetahui secara detail keunggulan-
keunggulan apa saja yang dimiliki produk kredit bank tersebut sehingga 
konsumen lebih memilih produk kredit  bank tersebut daripada produk kredit 
bank lainnya. 
 Pengertian promosi pada jasa perbankan  adalah bagaimana konsumen 
atau nasabah dapat mengetahui keunggulan produk Kredit suatu bank,  
bagaimana mereka termotivasi untuk menggunakannya dan menceritakan 
kepada rekan-rekannya. Hubungan atau pengaruh terdapat antara promosi 
dengan keputusan mengajukan kredit. 

 
3.  Hubungan antara  promosi, kualitas produk, dan keputusan  

pembelian 
 Konsumen, dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya, akan 
melakukan pembelian berupa produk barang atau jasa. Konsumen, dalam 
proses pembuatan keputusan untuk melakukan pembelian tersebut, akan 
menggunakan berbagai pertimbangan sebagai faktor yang mempengaruhi. 
Pertimbangan-pertimbangan ini tentunya yang berkaitan dengan promosi dan 
kualitas produknya, apakah hal ini sudah sesuai dengan manfaat-manfaat 
yang diharapkan dari produk atau jasa tersebut untuk pemenuhan 
kebutuhannya. 
 Pertimbangan atas faktor kualitas produk yang akan dipergunakan dan 
setelah mereka mengetahui keunggulan suatu produk yang diminati, di mana 
pengetahuan ini didapat dari promosi yang baik,  yang dilakukan oleh  pihak 
pemberi jasa perbankan, maka hubungan yang erat secara bersamaan 
terdapat antara promosi dan kualitas produk terhadap keputusan 
menggunakan suatu produk. 

 
4. Konstelasi Penelitian 
 Konstelasi antara variabel promosi, kualitas produk dan keputusan 
pembelian dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar II.6.  Model hubungan promosi dan kualitas produk dengan 

keputusan pembelian. 

 
 
X1 =   Promosi 
X2 =  Kualitas produk 
Y = Keputusan Pembelian/keputusan mengajukan 
 

C. Hipotesis Penelitian 
Trelease (1960) memberikan definisi hipotesis sebagai suatu keterangan 

sementara dari suatu fakta yang dapat diamati.  
Good dan Scates (1954) menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah 

taksiran atau referensi yang dirumuskan dan diterima untuk sementara yang 
dapat menerangkan fakta-fakta yang dapat diamati, dan digunakan sebagai 
petunjuk untuk langkah penelitian selanjutnya.  

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: 
1. Hubungan positif diduga terdapat antara promosi dan keputusan pembelian. 
2. Hubungan positif diduga terdapat antara kualitas produk dan keputusan 

pembelian. 
3. Hubungan positif diduga terdapat antara promosi, dan kualitas produk, dan 

keputusan pembelian. 
 
 
Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan terhadap calon debitur Kredit Multi Guna PT. Bank 
DKI di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya 
(Jabodetabek). 
Waktu penelitian mulai dari persiapan sampai dengan penyusunan laporan 
selama lebih kurang 8 bulan yaitu pada periode bulan Juni 2005 sampai dengan 
Januari 2006.  
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Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Kegiatan penelitian dilakukan dengan 
tujuan tertentu, dan pada umumnya tujuan itu dikelompokkan menjadi tiga hal 
utama, yaitu menemukan, membuktikan dan mengembangkan pengetahuan 
tertentu. Implikasi dari hasil penelitian, dengan ke tiga hal tersebut, akan dapat 
digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah 
(Karsadi:2000). 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimen yang 
bersifat uji hipotesis. Metoda yang digunakan adalah penelitian survey melalui uji 
korelasional. Metoda ini dipilih karena mencakup studi tentang fenomena 
sebagaimana adanya dan melakukan kajian korelasional antara variabel-variabel 
bebas dengan variabel tak bebas. 

 
Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah calon debitur yang sedang 
mengajukan fasilitas Kredit Multi Guna PT.Bank DKI dan berdomisili di wilayah 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya (Jabodetabek). 

Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan metode 
simple random sampling, yaitu tekhnik sampling yang memberikan peluang yang 
sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, 
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota 
populasi (Karsadi:2002).   

Sampel yang baik adalah sampel yang mewakili populasi. Berapa jumlah 
anggota sampel yang akan digunakan sebagai sumber data tergantung pada 
tingkat kepercayaan yang dikehendaki. Jumlah anggota sampel sama dengan 
jumlah anggota populasi, bila dikehendaki sample dipercaya 100% mewakili 
populasi (Sugiyono:2001). (Krejcie dan Morgan:1970) telah memberikan panduan 
dalam menentukan jumlah anggota sampel dari populasi tertentu dengan taraf 
kepercayaan 95%, sehingga dalam penelitian ini jumlah anggota sampel yang 
diambil sebanyak 152 responden. 

 
Variabel Penelitian dan Instrumen Penelitian   

1.  Variabel Penelitian   
Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan dalam 
penelitian dan merupakan suatu konsep yang mempunyai variasi nilai serta 
dapat diidentifikasikan melalui kerangka pemikiran yang telah ditentukan. 
Variabel merupakan konsep yang mempunyai variasi nilai, atau mempunyai 
lebih dari satu nilai, keadaan, kategori atau kondisi (Tim Penulis Universitas 
Negeri Jakarta:2001). Tiga variabel yang dianalisa dalam penelitian ini, yaitu 
promosi (X1) dan kualitas produk (X2) sebagai variabel bebas dan keputusan 
pembelian (Y) sebagai variabel tidak bebas. 
 Atas dasar teori dan pandangan para pakar tentang promosi, kualitas 
produk dan keputusan membeli, maka definisi konseptual penelitian 
didefinisikan sebagai berikut : 
a.  Promosi  merupakan informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk  

mengarahkan  seseorang atau organisasi pada tindakan yang menciptakan  
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pertukaran  dalam   pemasaran  dan   memiliki  tujuan utama  memberi  
informasi,  menarik  perhatian, dan selanjutnya memberi pengaruh pada 
peningkatan pembelian. 

b.  Kualitas Produk   merupakan   salah   satu  bagian  dari  komponen 
bauran  pemasaran  yang  tak dapat dipisahkan, karena tanpa adanya 
produk  yang   dihasilkan   oleh   suatu   perusahaan,  maka tidak ada 
pemasaran. 

 Produk  atau   jasa   merupakan   salah satu kunci keberhasilan suatu 
perusahaan  karena  produk atau jasa akan dapat langsung dirasakan oleh 
konsumen pengguna atau pemakainya. 

c.  Keputusan membeli  adalah  tindakan yang langsung terlibat dalam 
mendapatkan,  mengkonsumsi,  dan menghabiskan  produk  dan jasa 
setelah  konsumen mengetahui apa yang dibutuhkan atau diinginkan, 
untuk  kemudian  berusaha mendapatkan informasi mengenai produk atau  
jasa  yang   dibutuhkan   tersebut   termasuk   informasi   pasca 
pembelian   atau   pelayanan   purna   jual   serta membuat beberapa 
perbandingan  sebelum  akhirnya  memutuskan  untuk  membeli atau 
menggunakan produk atau jasa tersebut. 

 Definisi secara operasional perlu diberikan dan mengacu pada 
kajian teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka secara 
operasional variabel-variabel yang akan diteliti didefinisikan sebagai berikut: 
1). Definisi operasional variabel penelitian 

a) Promosi merupakan suatu sarana untuk memperkenalkan produk dan 
jasa kepada calon konsumen yang  dikemas semenarik mungkin 
sehingga orang akan tertarik untuk mencoba atau mencari informasi 
lebih lanjut apa saja keunggulan atau manfaat lebih yang dapat ia 
terima dari produk atau jasa yang diinginkan tersebut dan selanjutnya 
akan memberikan pengaruh pada peningkatan pembelian. 

b) Kualitas Produk merupakan salah satu daya tarik bagi calon 
konsumen untuk mau menggunakan produk yang ditawarkan. Faktor-
faktor yang menjadi daya tarik tersebut diantaranya adalah daya guna 
(performance) dari produk itu sendiri, kelebihan atau keistimewaan 
produk dibanding produk lain (features), kemampuan pelayanan 
berupa servis yang baik dan memuaskan (serviceability) dan kepuasan 
konsumen atas pemakaian produk atau jasa yang telah ia pilih 

tersebut. 
c) Keputusan membeli adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen 

untuk mengetahui produk yang  dibutuhan atau yang diinginkannya 
saat ini. Sebelum menentukan pilihan produk yang akan dipergunakan, 
konsumen akan mencari perbandingan terhadap produk sejenis mana 
yang  dianggap lebih menguntungkan, termasuk informasi pasca 
pembelian atau pelayanan purna jual untuk kemudian menentukan 
pilihan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut.  
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2). Kisi-kisi variabel penelitian 
Definisi-definisi operasional di atas, masing-masing dijabarkan ke 

dalam kisi-kisi dari masing-masing variabel dan dituangkan ke dalam butir-
butir pertanyaan seperti yang terlihat pada tabel 1,2, dan 3. 

 
Tabel III.1 

Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Variabel X1 Promosi 
 sebelum uji coba 

 

Variabel Indikator Nomor 
Pertanyaan 

Jumlah 

 
P 
R 
O 
M 
O 
S 
I 

1. Memperkenalkan produk 
2. Menarik perhatian calon 

customer/debitur.  
3. Memberi informasi 

mengenai perusahaan  
4. Membangun image/ 

kesan  
5. Memberi pengaruh 

meningkatnya pembelian  

 1,   2,   3,  4    
 
 5,   6,   7,  8  
 
 9, 10, 11, 12 
 
13, 14, 15, 16 
 
17, 18, 19, 20 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

 Jumlah  20 

 
Tabel III.2 

Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Variabel X2 Kualitas Produk  
Sebelum uji coba 

Variabel Indikator Nomor 
Pertanyaan 

Jumlah 

Kualitas 

Produk 

1. Daya guna (performance) 
2. Keistimewaan produk 

(features)  
3. Kemampuan pelayanan 

(Serviceability)  
4. Perasaan pelanggan 

mengenai keberadaan 
produk (Fit and finish)  

21, 22, 23, 24 
  25, 26, 27, 28 

 
  29, 30, 31, 32 

 
  33, 34, 35, 36 

4 
4 
 
4 

 
4 

 Jumlah   16 
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Tabel III.3  
Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Variabel Y  

Keputusan membeli Sebelum uji coba 

Variabel Indikator Nomor 
Pertanyaan 

Jumlah 

Keputusan 
membeli  

1. Mengetahui apa yang 
diinginkan  

2. Membuat beberapa 
perbandingan  

3. Tindakan untuk menda-
patkan barang/ jasa 

4. Kemampuan/daya beli  
5. Informasi pasca 

pembelian.  

37, 38, 39, 40 
 

   41, 42, 43, 44 
 

   45, 46, 47, 48 
 

   49, 50, 51 ,52 
   53, 54, 55, 56 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
4 

 Jumlah   20 

 
 

2. Instrumen Penelitian  
Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan data primer berbentuk 
nominal. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pertanyaan 
tertutup yang telah disusun dalam kuestioner/daftar pertanyaan yang berisi 
56 pertanyaan. Daftar pertanyaan dalam kuestioner tersebut merupakan 
pertanyaan dengan pilihan jawaban berganda dengan menggunakan skala 
Likert bernilai 1 sampai 5. Setiap responden hanya memilih salah satu 
jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak 
setuju. 
Kuesioner diberikan kepada responden dan langsung diisi (ditunggu oleh 
pengumpul data). Perhitungan total skor dilakukan menggunakan program 
SPSS versi 10. 
 
E. Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data 
 Data yang telah terkumpul selanjutnya dibuat tabulasi data, yang 
dilanjutkan dengan uji validitas dan reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan 
yang diajukan dalam kuesioner untuk diproses lebih lanjut. Pengujian 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, akan digunakan tehnik analisis 
uji hubungan (correlation analysis) antara variabel independent (promosi dan 
kualitas produk) dengan variabel dependent (keputusan membeli) dengan 
menggunakan statistik SPSS. 

       Pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 
antara variable independent (promosi dan kualitas produk) dengan variable 
dependent (keputusan membeli) akan digunakan taraf nyata (significant level) 
sebesar sembilan puluh lima persen (α = 0.05). Analisa selanjutnya dilakukan 
dengan menggunakan analisia statistik deskriptif dan statistik inferensi. 

 
1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan atau 
menggambarkan data profil responden. Hasil analisis data tertentu disajikan 
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dalam bentuk nilai sentral tendensi yang meliputi nilai rata-rata (mean), nilai 
tengah (median), dan modus (skor yang mempunyai frekuensi yang paling 
tinggi dan rendah). Sedangkan ukuran tendensi penyebaran digunakan nilai 
rentang (range), simpangan baku (standar deviasi) dan keragaman (variance). 
Gambaran atau profil responden dalam bentuk grafik atau histogram disajikan 
juga. 

 

2. Analisis Statistik Inferensia  
Analisis statistik inferensia digunakan untuk menarik kesimpulan pada 

taraf kesalahan lima persen dengan menggunakan statistik parametrik dengan 
uji hubungan atau korelasi. Uji persyaratan analisis data yang meliputi uji 
kenormalan data, dan uji homogenitas varians dilakukan sebelum analisis 
statistik parametrik. Uji keberartian terhadap variabel-variabel dan nilai-nilai 
koefisien dilakukan agar dapat ditarik kesimpulan. 

Ukuran rasio skewness dan rasio kurtosis dipakai untuk uji kenormalan 
data. Data akan terdistribusi normal, jika nilai rasio skewness atau nilai rasio 
kurtosis berada antara - 2 sampai + 2. Levene Tes dipakai dengan kriteria 
varians homogen jika nilai significant > 0,05 untuk menguji homogenitas 
varians data. 

Analisis utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 
hubungan antara variabel bebas yaitu promosi dan kualitas produk dengan 
variabel tak bebas yaitu keputusan membeli, baik secara sendiri-sendiri 
maupun secara bersama-sama. Analisis regresi linear sederhana dan regresi 
jamak, korelasi tunggal dan korelasi jamak, koefisien determinasi dan korelasi 
parsial digunakan untuk melihat hubungan tersebut.  

Uji keberartian regresi dan uji linearitas regresi dilakukan untuk 
mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh memiliki arti atau 
tidak. Uji keberartian regresi menggunakan Uji F dan Uji Signifikansi, dengan 
kriteria persamaan regresi dinyatakan signifikan dan memiliki keberartian jika 
F hitung > F tabel pada tingkat keyakinan 95% atau nilai signifikan hitung < 
0,05.  

Uji-t pada taraf kesalahan 5% atau dengan uji signifikansi digunakan 
untuk menguji signifikansi korelasi tunggal antara variabel bebas dan variabel 
tak bebas. Korelasi dinyatakan signifikan jika t hitung > t tabel atau 
signifikansi hitung < 0,05. Uji korelasi jamak dilakukan melalui uji F dan uji 
signifikansi pada taraf keyakinan 95%. Korelasi jamak dinyatakan signifikan 

jika                F hitung > F table atau nilai signifikan hitung < 0,05. 
 
F.  Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Uji coba terhadap kuesioner yang digunakan terhadap 30 responden 
dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan dilaksanakan. Pertanyaan 
butir-butir variabel penelitian sebanyak 56 yang diajukan kepada responden 
dengan rincian sebanyak 20 butir untuk variabel promosi (X1), 16 butir untuk 
variabel kualitas produk (X2), dan 20 pertanyaan untuk variabel keputusan 
membeli (Y), setelah itu dilakukan uji validitas dan reliabilitas secara statistik 
ternyata terdapat sebanyak 13 butir pertanyaan yang tidak valid untuk 
digunakan. Perinciannya adalah 7 butir untuk variabel promosi (X1), 1 butir untuk 
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variabel kualitas produk (X2) dan 5 butir untuk variabel keputusan membeli (Y).  
Variabel yang tidak valid tersebut dibuang dari kuesioner.  

Penentuan validitas dan reliabilitas masing-masing butir pertanyaan dilihat 
dari nilai koefisien korelasi antar butir pertanyaan terhadap total skor seluruh 
pertanyaan yang merupakan penjumlahan setiap skor butir, selanjutnya 
dibandingkan dengan koefisien korelasi pada Tabel nilai r Product Moment 
dengan taraf significant 5%. Nilai koefisien korelasi hasil perhitungan itu jika lebih 
besar daripada nilai r Tabel, maka butir pertanyaan dinyatakan valid, sedangkan 
jika nilai koefisien korelasi lebih kecil daripada nilai r Tabel, maka butir 
pertanyaan dinyatakan tidak valid.  

Dari hasil uji, diketahui butir pertanyaan yang tidak valid adalah 7 butir 
variabel X1, 1 butir variabel X2 dan 5 butir variabel Y. Hasil uji coba validitas 
disajikan dalam tabel berikut :      

Tabel III.4 
      Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Variabel X1 Promosi  

Sesudah uji coba 

Variabel Indikator Nomor 
Pertanyaan 
tidak valid 

Jumlah 

 
P 
R 
O 
M 
O 
S 
I 

1. Memperkenalkan produk 
2. Menarik perhatian calon 

customer/debitur.  
3. Memberi informasi mengenai 

perusahaan  
4. Membangun image/ kesan  
5. Memberi pengaruh me-

ningkatnya pembelian  

1, 3 
         -    
 

12, 13 
 

15 
 

18, 19 

2 
      - 

 
2 
 
1 
 
2 

 Jumlah  7 

 
Tabel III.5 

Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Variabel X2 Kualitas Produk 
Sesudah uji coba  

Variabel Indikator Nomor 
Pertanyaan 
tidak valid  

Jumlah 

Kualitas 
Produk 

1. Daya guna (performance) 
2. Keistimewaan produk (features)  
3. Kemampuan pelayanan 

(Serviceability)  
4. Perasaan pelanggan mengenai 

keberadaan produk (Fit and 
finish)  

24 
- 
 
- 
 
- 

1 
- 
 
- 
 
- 

 Jumlah   1 
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Tabel III.6 
Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Variabel Y Keputusan membeli 

Variabel Indikator Nomor 
Pertanyaan 
tidak valid  

Jumlah 

Keputusan 
membeli  

1. Mengetahui apa yang  
    diinginkan  
2. Membuat beberapa  
    perbandingan  
3. Tindakan untuk menda- 
    patkan barang/ jasa 
4. Kemampuan/daya beli  
5. Informasi pasca  
    pembelian.  

38, 39, 40 
 

41, 43 
 
- 
 
- 
- 

3 
 
2 
 
- 
 
- 
- 

 Jumlah   5 

 

 

HASIL PENELITIAN 
Hasil pengolahan data penelitian disajikan dalam lima bagian yaitu : Deskripsi 

data, distribusi frekuensi, uji persyaratan analisis dan Analisis penelitian (analisis 
hipotesis penelitian) serta keterbatasan penelitian dengan penjelasannya akan 
dibahas dalam bab ini. 

 Validasi terhadap butir-butir pernyataan yang keseluruhan berjumlah 56 butir 
pernyataan yang diajukan kepada responden meliputi variabel keputusan pembelian 
(Y) sebanyak 20 butir dan variabel promosi (X1) sebanyak 16 butir serta variabel 
kualitas produk (X2) sebanyak 20 butir pernyataan. 

Validasi dan analisis reliabilitas, diperoleh hasil bahwa untuk variabel X1 butir 
pertanyaan yang tidak valid ada 7 dan untuk variabel X2 butir yang tidak valid ada 1, 
sedangkan untuk variabel Y ada 5 butir pertanyaan dinyatakan tidak valid. Dari 56 
butir pertanyaan tersebut 43 dinyatakan mempunyai validitas dan reabilitas yang 
cukup tinggi karena hasil analisis diketahui bahwa nilai r hitung untuk setiap butir 
pernyataan yang diajukan kepada responden lebih besar daripada nilai r Product 
Moment pada tabel dengan taraf signifikan 5 % (0,195), sehingga 43 butir 
pernyataan tersebut dinyatakan valid dan telah memenuhi persyaratan untuk 
dilakukan analisis lebih lanjut. 

Penentuan reliabilitas butir pernyataan pada masing-masing variabel adalah 

dengan melihat koefisien reliabilitas yang dicerminkan dengan alpha. Nilai alpha yang 
diperoleh untuk variabel keputusan pembelian (Y) adalah sebesar 0,8875, variabel 
promosi (X1) adalah sebesar 0.8300 dan kualitas produk (X2) adalah sebesar 0,8901. 
Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan mempunyai reliabilitas yang 
cukup tinggi dan dapat dipergunakan sebagai alat ukur yang dapat dipertanggung 
jawabkan. Hasil analisis untuk masing-masing butir pernyataan disajikan pada 
Lampiran IV.2. 1-3. 
 
A. DESKRIPSI DATA 

Penelitian dilakukan terhadap 152 responden dengan mengukur 3 variabel 
secara berturut-turut mulai dari variabel terikat (dependen) yaitu variabel 
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keputusan pembelian (Y) dan 2 variabel bebas (independen) yaitu variabel 
promosi (X1) dan variabel kualitas produk (X2). 

Hasil pengukuran dari 3 variabel diatas disajikan dalam bentuk skor. 
Jumlah data yang akan dianalisis berasal dari kuesioner yang diterima kembali 
sebanyak 152 responden. Data dasar hasil penelitian tersebut dari masing-masing 
responden dapat disajikan sebagai berikut: 
1. Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data untuk variabel 
keputusan pembelian (Y) menunjukkan bahwa skor terendah (minimum) 
adalah 50 dan skor tertinggi (maksimum) adalah 75 dengan rentangan 
(Range) sebesar 25. Hasil pengolahan data, sebagaimana disajikan pada 
Lampiran IV.3.1.,  diperoleh angka-angka sebagai berikut : 
Mean  : 65,65 
Median : 65,50 
Modus  : 60 

Hasil deskipsi data di atas menunjukkan bahwa modus adalah lebih 
kecil daripada mean atau letak modus di sebelah kiri mean, dengan demikian 
dapat dinyatakan  bahwa kurva distribusi cenderung miring ke kanan atau 
kemiringan positif. 

Angka tersebut juga menunjukkan bahwa mean, median dan modus 
yang cukup berdekatan bahkan hampir berhimpitan, sehingga diharapkan 
distribusi populasinya menyebar normal. 

Perhitungan keragaman atau variasi diperoleh hasil varians sebesar 
29,050 dan standar deviasi atau simpangan baku sebesar 5,390. Nilai 
simpangan baku ini menunjukkan variabilitas atau penyebaran skor yang 
didasarkan pada kuadrat penyimpangan tiap skor dari rata-rata hitung 
(mean). Simpangan baku yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa nilai data 
atau skor relatif sama. 

Data penelitian yang diperoleh disajikan juga dalam bentuk distribusi 
frekuensi seperti pada Tabel IV.1. di bawah ini. 

 
Tabel IV.1 : Distribusi Frekuensi Skor Keputusan  

Pembelian (Y) (N= 152) 

No Kelas Interval Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

1. 48,75 – 51,25   1 0,66 

2. 51,26 – 53,76  0 0,00 

3. 53,77 – 56,27  1 0,66 

4. 56,28 – 58,78  6 3,95 

5. 58,79 – 61,29 39 25,66 

6. 61,30 – 63,80 13 8,55 

7. 63,81 – 66,31 24 15,79 

8. 66,32 – 68,82 24 15,79 

9. 68,83 – 71,33 18 11,84 

10. 71,34 – 73,84 8 5,26 

11. 73,85 – 76,35 18 11,84 

Jumlah 152 100% 
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Tabel distribusi frekuensi tersebut di atas, bila dituangkan dalam 

bentuk grafik, dapat dilihat seperti histogram di bawah ini : 

Y

75.0

72.5

70.0

67.5

65.0

62.5

60.0

57.5

55.0

52.5

50.0

Y

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = 5.39  

Mean = 65.7

N = 152.00

 
Gambar IV.1 : Histogram Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

 
Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis (keruncingan) dari 

data variabel tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut : 
 Skewness  : 0,146 
 Kurtosis : - 0.660 

Angka skewness tersebut memberikan makna bahwa kurva distribusi 
mempunyai kemiringan positif atau kecenderungan miring ke kanan sehingga 
ekornya menjulur atau memanjang ke kanan. Nilai kemiringan kurva tersebut 
berada di antara -0,5 - +0,5 berarti sebaran data adalah normal. Kurtosis 
sebesar -0,660 berarti lebih kecil dari 3, memberikan makna bahwa kurva 
distribusi cenderung datar atau platikurtik. 

 
2. Variabel Promosi (X1) 

Data hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel promosi (X1) 
dengan jumlah 152 data menunjukkan bahwa skor terendah (minimum) 
adalah 42 dan skor tertinggi (maksimum) adalah 65 dengan rentangan 
(range) sebesar 23. Pengolahan data pada lampiran IV.3.2. diperoleh 
angka-angka sebagai berikut : 
Mean : 56,49 
Median : 56,42a 
Modus : 53 

Data di atas menunjukkan bahwa modus lebih kecil daripada mean 
atau letak modus di sebelah kiri mean, sehingga dapat dinyatakan bahwa 
kurva distribusi ini cenderung miring ke kanan atau kemiringan positip 

Angka tersebut juga menunjukkan bahwa antara mean, median dan 
modus ini cukup berdekatan bahkan hampir berhimpitan, sehingga 
diharapkan distribusi populasinya menyebar normal. 
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Hasil perhitungan keragaman atau variasi diperoleh hasil varians 
sebesar 22,755 dan standar deviasi atau simpangan baku sebesar 4,770. 
Nilai simpangan baku ini menunjukkan variabilitas atau penyebaran skor 
yang didasarkan pada kuadrat penyimpangan tiap skor dari rata-rata 
hitung (mean). Simpangan baku yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa 
nilai data relatif sama. 

Hasil penelitian yang diperoleh disajikan juga dalam bentuk 
distribusi frekuensi seperti  tertera Tabel IV.2. di bawah ini. 

 
       Tabel IV.2. : Distribusi Frekuensi Skor Promosi (X1) 

(N = 152) 

No Kelas Interval Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

1. 41,25 – 43,75 1 0,66 

2. 43,76 – 46,26 0 0,00 

3. 46,27 – 48,77 3 1,97 

4. 48,78 – 51,28 17 11,19 

5. 51,29 – 53,79 30 19,74 

6. 53,80 – 56,30 23 15,13 

7. 56,31 – 58,81 23 15,13 

8. 58,82 – 61,32 28 18,42 

9. 61,33 – 63,83 12 7,89 

10. 63,84 – 66,34 15 9,87 

Jumlah 152 100% 

 
Tabel distribusi frekuensi tersebut di atas apabila dituangkan dalam 

bentuk grafik akan tampak seperti histogram dibawah ini : 

X1

65.062.560.057.555.052.550.047.545.042.5

X1

40

30

20

10

0

Std. Dev = 4.77  

Mean = 56.5

N = 152.00

 
Gambar IV.2. : Histogram Variabel Promosi (X1) 

 

 
Perhitungan skewness kemiringan dan kurtosis (keruncingan) dari 

data variabel Kualitas Produk memberikan hasil sebagai berikut : 
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Skewness  : 0,029 
Kurtosis   : -0,620 

Angka skewness tersebut memberikan makna kurva distribusi 
mempunyai kemiringan positif atau cenderung miring ke kanan, sehingga 
ekornya menjulur atau memanjang ke kanan.  

Nilai kemiringan kurva tersebut berada di antara  -0,5 - +0,5  
berarti sebaran data adalah normal. Kurtosis sebesar -0,620 berarti lebih 
kecil dari 3, memberikan makna bahwa kurva distribusi cenderung datar 
atau platikurtik. 
3. Variabel Kualitas Produk (X2) 

Hasil penelitian untuk variabel harga (X2) dengan jumlah data 152 
data menunjukkan bahwa skor terendah (minimum) adalah 54 dan skor 
tertinggi (maksimum) adalah 75 dengan rentangan (range) sebesar 21. 
Hasil pengolahan data sebagaimana tertera pada Lampiran IV.3.3. 
diperoleh angka-angka sebagai berikut : 
Mean : 65,74 
Median : 65,33a 
Modus : 60 

Data di atas menunjukkan bahwa modus adalah lebih kecil daripada 
mean atau letak modus di sebelah kiri mean, maka dapat dinyatakan 
bahwa kurva distribusi cenderung miring ke kanan atau kemiringan positif. 
Angka tersebut juga menunjukkan bahwa antara mean, median, dan 
modus cukup berdekatan, sehingga diharapkan distribusi populasinya 
menyebar normal. 
Perhitungan keragaman atau variasi menghasilkan varians sebesar 30,324 

dan standar deviasi atau simpangan baku sebesar 5,507. Nilai simpangan baku ini 
menunjukkan variabilitas atau penyebaran skor yang didasarkan pada kuadrat 
penyimpangan tiap skor dari rata-rata hitung (mean). Simpangan baku yang 
relatif kecil ini menunjukkan bahwa nilai data atau skor relatif sama. Data 
penelitian yang diperoleh disajikan juga dalam bentuk distribusi frekuensi seperti 
pada Tabel IV.3. dibawah ini : 

             
        Tabel IV.3. : Distribusi Frekuensi Skor Kualitas Produk (X2) 

(N = 152) 
 

No Kelas Interval Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

1. 53,75 – 56,25 2 1,32 

2. 56,26 – 58,76 4 2,63 

3. 58,77 – 61,27 40 26,31 

4. 61,28 – 63,78 16 10,53 

5. 63,79 – 66,29 28 18,42 

6. 66,30 – 68,80 13 8,55 

7. 68,81 – 71,31 19 12,50 

8. 71,32 – 73,82 9 5,92 

9. 73,83 – 76,33 21 13,82 

Jumlah 152 100% 
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Distribusi frekuensi tersebut di atas ,apabila disajikan dalam bentuk 

grafik, akan tampak seperti histogram di bawah ini : 

X2

75.072.570.067.565.062.560.057.555.0

X2

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = 5.51  

Mean = 65.7

N = 152.00

 
Gambar IV.3. : Histogram Variabel Kualitas Produk (X2) 

Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis (keruncingan) dari 
data variabel harga menunjukkan hasil sebagai berikut : 
Skewness  : 0,257 
Kurtosis  : - 0,562 

Angka skewness tersebut memberikan makna bahwa kurva 
distribusi mempunyai kemiringan positif atau kecenderungan miring ke 
kanan, sehingga ekornya menjulur atau memanjang ke kanan. Nilai 
kemiringan kurva tersebut berada di antara –0,5 - +0,5  berarti sebaran 
data adalah normal. Kurtosis sebesar -0,562 berarti lebih kecil dari 3, yang 
berarti bahwa kurva distribusi cenderung datar atau platikurtik. 

 
B. Uji Persyaratan Analisis  

1. Normalitas Data : 
a. Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Pengujian normalitas data variabel Y dilakukan melalui metode rasio 
skewness dan rasio kurtosis. Apabila skewness dibagi standard error of 
skewness dan kurtosis dibagi standard error of kurtosis jika menghasilkan 
angka ± 2, maka distribusi data variabel tersebut adalah normal atau 
dapat didekati dengan distribusi normal. Hasil pengolahan data variabel Y 
mempunyai skewness sebesar 0,146 dan standart error of skewness 
sebesar 0,197, sehingga diperoleh rasio skewness sebesar 0,741. Kurtosis 
adalah       -0,660 dan standart error of kurtosis adalah 0,391, sehingga 
diperoleh rasio kurtosis adalah sebesar -1,687. Hasil perhitungan tersebut 
menunjukkan bahwa rasio skewness dan rasio kurtosis berada dalam 
Range ±2, sehingga distribusi data variabel Y adalah normal, oleh karena 
itu memenuhi syarat untuk dasar perhitungan analisis lebih lanjut. 
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b. Variabel Promosi (X1) 
Pengujian normalitas data variabel X1 dilakukan melalui metode 

rasio skewness dan rasio kurtosis. Skewness dibagi standard error of 
skewness dan kurtosis dibagi standard error of kurtosis jika menghasilkan 
angka ± 2, maka distribusi data variabel tersebut adalah normal atau 
dapat didekati dengan distribusi normal. Hasil pengolahan data penelitian 
variabel X1 mempunyai skewness sebesar 0,029 dan standart error of 
skewness sebesar 0,197, sehingga diperoleh rasio skewness sebesar 
0,147. Kurtosis adalah sebesar -0,620 dan standard error of kurtosis 
sebesar 0,391, sehingga diperoleh rasio kurtosis sebesar -1,585. Hasil 
perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio skewness dan rasio 
kurtosis berada dalam range ± 2, sehingga mengungkap bahwa distribusi 
data variabel X1 adalah normal, oleh karena itu memenuhi  syarat untuk 
dasar perhitungan analisis lebih lanjut. 

 
c. Variabel Kualitas Produk (X2) 

Pengujian normalitas data variabel X2 dilakukan melalui metode 
rasio skewness dan rasio kurtosis. Skewness dibagi standard error of 
skewness dan kurtosis dibagi standard error of kurtosis jika menghasilkan 
angka ± 2, maka distribusi data variabel tersebut adalah normal. Hasil 
pengolahan data penelitian variabel X2 mempunyai skewness adalah 
sebesar 0,257 dan standart error of skewness adalah sebesar 0,197 
sehingga diperoleh rasio skewness sebesar 1,304. Kurtosis adalah sebesar 
-0,562 dan standard error of kurtosis adalah sebesar 0,391 sehingga 
diperoleh rasio kurtosis sebesar -1,437. Hasil perhitungan tersebut 
menunjukkan bahwa rasio skewness dan rasio kurtosis berada dalam 
range ± 2, sehingga distribusi data variabel X2 adalah normal, oleh karena 
itu memenuhi syarat untuk dasar perhitungan analisis lebih lanjut. 

 
2. Homogenitas Varians Data 

a. Test Homogenitas Varian X1 
Uji homogenitas varian X1 dengan menggunakan Levene Test 

seperti tertera pada Lampiran IV.4.1  diperoleh hasil perhitungan sebagai 
berikut : 

B.                                     
C.                                    Tabel IV.4 : Homogenitas Varians 

Test of Homogenitas of Variances 
          Y 

Levene Statistic Df1 df2 Sig. 

1.380 17 133 0,156 

 
Hasil perhitungan tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 

adalah Sig (0,156) > 0,05. Hal ini berart bahwa varians adalah homogen, 
sehingga memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. 
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b. Test Homogenitas Varians X2 
Uji homogenitas varian X2  dengan menggunakan Levene Test 

seperti tertera pada Lampiran IV.4.2  diperoleh hasil perhitungan sebagai 
berikut : 

 
  Tabel IV.5 : Test Homogenitas Varian X2 

       Test of Homogeneity of Variances 

          Y 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.704 18 131 0,060 

 
Hasil perhitungan tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat 

signifikansi adalah Sig (0,060) > 0,05. Hal ini berarti bahwa varians adalah 
homogen, sehingga memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis lebih 
lanjut. 

 
c. Analisis Hipotesis Penelitian  
Analisis hipotesis penelitian dilakukan melalui pengujian bertahap hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian secara bertahap 
1. Hipotesis 1 : Hubungan   terdapat antara  promosi  (X1)  dan 

       keputusan pembelian (Y). 
Analisis melalui SPSS seperti tertera pada Lampiran IV.5.1a. diperoleh 

hasil sebagai berikut : 
a. Persamaan Regresi 

Tabel IV.6 : Koefisien Regresi X1 
Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard 
Zed 

Coefficants t Sig 

B Std. 
Error 

Beta  

1 Constant 
X1 

43,354 
 0,395 

4,901 
0,086 

0,349 8,846 
4,566 

0,00 
0,00 

                       a. Dependent Variable : Keputusan Mengajukan Kredit (Y) 

Hubungan antara promosi (X1) dengan keputusan pembelian 
(keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI (Y) ditunjukkan oleh 
persamaan regresi Y = 43,354 + 0,395 X1 

 

b. Anova Regresi : 
Tabel IV.7 : Anova Regresi Y = 43,354 + 0,395 X1 

Model 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Squares 

F Sig 

Hitung 
Tabel 

0,05 
Hitung 

Tabel 

0,05 

Regresi  535.259 1 535.259 20,847 0,00 0,000 0,05 

Residual 3.851.261 150 25.675     

Total 4.386.520 151      

Dev. Lin 689,022 7 41,060 1,732 2,15 0,54 0,05 

W. Group 3.153,239 133 23,709     

 
Hasil Analisis Varians tersebut di atas adalah sebagai berikut : 
(1) Pengujian Keberartian Regresi 
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Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana dilakukan 
melalui uji F dan uji signifikansi. Model persamaan regresi dinyatakan 
signifikan bila Fhitung > Ftabel  pada tingkat keyakinan 95 % dan derajat 
bebas tertentu atau nilai signifikansi hitung < 0,05. Tabel IV.7. tersebut 
di atas menunjukkan bahwa Fhitung (20,847,000) > dari Ftabel (3,91) 
dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa 
persamaan regresi Y = 43,354 + 0,395 X1 adalah signifikan dan dinilai 
mempunyai keberartian. 

 
(2) Pengujian Linearitas Garis Regresi 

Pengujian linearitas garis regresi menggunakan hipotesis sebagai 
berikut : 
Ho : Koefisien regresi adalah linier  
H1 : Koefisien regresi adalah tidak liner 
Ho diterima jika F hitung < F Tabel   
Ho ditolak jika F hitung > F Tabel   
Pengujian linearitas persamaan regresi dilakukan melalui analisis 
dengan uji F dan uji signifikansi. Model persamaan regresi dinyatakan 
linier jika F hitung < F Tabel  atau nilai signifikansi hitung > 0,05. 
Tabel IV.7.  di atas menunjukkan bahwa uji linearitas adalah  
F hitung = 1,732 < F tabel (2,15) dan tingkat signifikansi 0,054 > 0,050. 
Hal ini berarti bahwa persamaan regresi Y = 43,354 + 0,395 X1 adalah 
linier 
Hasil uji keberartian regresi dan linearitas regresi tersebut 
mencerminkan bahwa variabel promosi dapat dipergunakan untuk 
memprediksikan keputusan pembelian dari konsumen, karena koefisien 
regresinya mempunyai tanda positif,  maka hubungan regresi tersebut 
positif dan berbentuk linear. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 
variabel promosi satu satuan akan menyebabkan kenaikan 0,395 
satuan variabel keputusan pembelian. 

 
c. Korelasi 

Perhitungan korelasi dengan program SPSS disajikan pada lampiran 
IV.5.1b.  Perhitungan itu menghasilkan koefisien korelasi sebagai berikut : 

Tabel IV.8. : Korelasi (Y) Terhadap (X1) 
Correlations  

 

 Y X1 

Pearson Correlation            Y 
                                       X1 

1,000 
,349 

,349 
1,000 

Sig (1-tailed)                     Y 
                                       X1 

 ,   
,000 

,000 

N                                     Y 
                                       X1 

152 
152 

152 
152 

 
Tabel di atas mengungkap bahwa koefisien korelasi antara promosi 

(X1) dengan keputusan pembelian (Y) ry1 = 0,349. Angka tersebut 
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menunjukkan bahwa hubungan positif yang rendah  terdapat antara 
promosi (X1) dengan keputusan pembelian (Y). 

 
 

(1) Uji Signifikansi Korelasi 
Analisis uji keberartian korelasi antara promosi (X1) dan 

keputusan pembelian (Y) dapat dihitung dari Tabel IV.6, di mana 
diperoleh angka  t hitung (8,846) > dari t tabel     (1,658). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa korelasi antara promosi (X1) dan keputusan 
membeli  (keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI) (Y) 
adalah signifikan. Tabel IV.6 di atas juga menunjukkan bahwa tingkat 
signifikansi korelasi X1 terhadap Y adalah sebesar Sig (0,000) < 0,05. 
Angka tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara promosi (X1) 
dengan keputusan pembelian (Y) adalah signifikan. 

 
d. Koefisien Determinasi. 

Penggunaan angka korelasi tersebut di atas dapat diperoleh angka 
koefisien determinasi ry1

2 = 0,349 2 = 0,1218 atau 12,18 %. Hal ini berarti 
bahwa varian yang terjadi pada variabel keputusan pembelian (Y) adalah 
sebesar 12,18 % ditentukan oleh varian yang terjadi pada variabel promosi 
(X1). 

  
                   kuat 
        positif   lemah  
Koefisien korelasi   hubungan  
        negatif    kuat 
            lemah 
 
 
Koefisien determinasi  penentuan 
 
 

Koefisien regresi (ϐ)   kontribusi atau pengaruh 

 
e. Korelasi Parsial 

Korelasi parsial dihitung untuk mengetahui berapa besar hubungan 
antara variabel Y dengan variabel X1  apabila variabel lainnya (X2) 
dikendalikan. Korelasi antara variabel promosi (X1) dengan variabel 
keputusan pembelian (keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank 
DKI) (Y) adalah sebesar 0,349, namun apabila hubungan antara variabel Y 
dengan variabel X1 dikontrol variabel X2 menghasilkan koefisien korelasi 
parsial sebesar 0,2796 (Lampiran IV.5.1c). Hal ini menunjukkan bahwa 
penurunan angka korelasi yang positif terjadi antara variabel X1 dan Y jika 
dikontrol oleh variabel X2 . 

Hasil pengolahan dan analisis yang sudah ditunjukkan di atas, 
mengungkapkan bahwa hipotesis I yang menyatakan hubungan terdapat 
antara variabel promosi (X1) dan variabel keputusan pembelian (keputusan 
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mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI) (Y) adalah benar, dan 
hubungan tersebut bersifat positif dan berbentuk linear. 

 
2. Hipotesis II : Hubungan terdapat antara kualitas produk (X2) dan 

keputusan pembelian (Y). 
Analisis SPSS sebagaimana tertera pada Lampiran IV.5.2a  diperoleh 

hasil sebagai berikut : 
a. Persamaan Regresi 

                               Tabel IV.9 : Koefisien Regresi X2 

                                                 Coefficients 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard 
Zed 

Coefficants t Sig 

B Std. 
Error 

Beta  

1 Constant 
X2 

27.770 
   .576 

4.262 
  .065 

 
.589 

6.516 
8.920 

.000 

.000 

 
 

Tabel tersebut di atas, mencerminkan hubungan antara kualitas produk 
(X2) dan keputusan pembelian (Y) ditunjukkan oleh persamaan regresi Y = 
27,770 + 0,576X2 

 
b. Anova Regresi : 

Tabel IV.10 : Anova Regresi Y = 27,770 + 0,576 X2 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Squares 

F Sig 

Hitung 
Tabel 
0,05 

Hitung 
Tabel 
0,05 

Regresi  1.520.238 1 1.520.238 79,558 3,91 0,000 0,05 

Residual 2.866.281 150   19.109     

Total 4.386.520  151      

Dev. Lin 262,724 19 13,828 0,696 1,65 0,818 0,05 

W. Group 2603,557 131 19,874     

 
Hasil analisis varians tersebut di atas adalah sebagai berikut : 
(1) Pengujian Keberartian Regresi 

Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 
dilakukan melalui uji F dan uji signifikansi. Model persamaan regresi 
dinyatakan signifikan bila F hitung > F tabel  pada tingkat keyakinan 95 
% dan derajat bebas tertentu atau nilai signifikansi hitung < 0,05. 
Dari Tabel IV.10  tersebut di atas menunjukkan bahwa F hitung 
(79,558) > dari F tabel (3,91)  dengan tingkat signifikansi 0,000 < 
0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi 
Y = 27,770 + 0,576X2 adalah signifikan dan dinilai mempunyai 
keberartian. 

(2) Pengujian Linearitas Garis Regresi 
Untuk pengujian linearitas garis regresi menggunakan hipotesis 

sebagai berikut : 
Ho : Koefisien regresi linier 
H1 : Koefisien regresi tidak linier 
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Ho diterima jika F hitung < F tabel  
Ho ditolak   jika F hitung > F tabel  

Pengujian linearitas persamaan regresi dilakukan melalui analisis 
dengan uji F dan uji signifikansi. Model persamaan regresi dinyatakan 
linier jika F hitung < F tabel atau nilai signifikansi hitung > 0,05. 

Berdasarkan Tabel IV.10  di atas menunjukkan bahwa     F hitung 
untuk uji linearitas adalah F hitung = 0,696 < F tabel (1,65) dan tingkat 
signifikansi 0,818 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
persamaan regresi Y = 27,770 + 0,576 X2 adalah linier. 

Dari hasil uji keberartian regresi dan linearitas regresi tersebut 
dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk dapat dipergunakan 
untuk memprediksi keputusan konsumen. Karena koefisien regresinya 
positif, maka hubungan regresi tersebut positif dan berbentuk linear. 
Hal ini berarti setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas produk akan 
mengakibatkan kenaikan 0,576 satuan variabel keputusan konsumen. 

 
c. Korelasi  

Perhitungan korelasi dengan program SPSS pada Lampiran IV.5.2b  
menghasilkan data sebagai berikut : 

Tabel IV.11. 
Correlations 

  

 Y X2 

Pearson Correlation            Y 
                                       X2 

1.000 
  .589 

.589 
1.000 

Sig (1-tailed)                     Y 
                                       X2 

. 
  .000 

  .000 
. 

N                                     Y 
                                       X2 

152 
152 

152 
152 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat koefisien korelasi antara kualitas 

produk (X2) dengan Keputusan Pembelian (keputusan mengajukan Kredit 
Multi Guna PT. Bank DKI) (Y) ry2 = 0,589. Angka tersebut menunjukkan 
terdapat hubungan positif yang rendah antara kualitas kroduk (X2) dengan 
keputusan pembelian (keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank 
DKI) (Y). 

(1) Uji Signifikansi Korelasi 
Analisis uji keberartian korelasi antara kualitas produk (X2) dengan 

keputusan pembelian (keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank 
DKI) (Y) dapat dihitung dari Tabel IV.9. Dari tabel tersebut diperoleh 
angka t hitung (6,516) > dari t tabel (1,658). Hal tersebut menunjukkan 
bahwa korelasi antara kualitas produk (X2) dengan keputusan pembelian 
(keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI) (Y) signifikan.  

Pada tabel IV.11  di atas juga menunjukkan bahwa tingkat 
signifikansi korelasi X2 terhadap Y sebesar Sig (0,000) < 0,05. Angka 
tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara kualitas produk (X2) dengan 
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keputusan pembelian (keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank 
DKI) (Y) sebesar 0,589 adalah signifikan. 

 
f. Koefisien Determinasi 

Dengan menggunakan angka korelasi tersebut diatas dapat 
diperoleh angka koefisien determinasi ry2

 2 = 0,589 2 = 0,347 atau 
34,70%. Hal ini berarti varian yang terjadi pada variabel keputusan 
pembelian (keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI) (Y) 
34,70 % ditentukan oleh varian yang terjadi pada variabel kualitas  produk 
(X2), atau dapat diartikan pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian (keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI) (Y) 
sebesar 34,70% sedangkan sisanya 65,30 ditentukan oleh faktor lain. 

 
f. Korelasi Parsial 

Korelasi parsial adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan 
antara variabel Y dengan variabel X2 apabila variabel lainnya (X1) 
dikendalikan. Korelasi antara variabel kualitas produk (X2) dengan variabel 
keputusan pembelian (keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank 
DKI) (Y)  adalah 0,589, namun apabila dikontrol variabel promosi (X1) 
menghasilkan koefisien korelasi parsial 0,349 (Lampiran IV.5.2c). Hal ini 
menunjukkan adanya korelasi parsial positif yang rendah antara variabel X2 
dengan variabel Y apabila dikontrol variabel X1 dan terjadi penurunan 
koefisien korelasi. Penurunan koefisiensi korelasi ini lebih besar daripada 
penurunan koefisien korelasi X1 dengan Y apabila dikontrol X2. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengaruh X1 terhadap Y lebih kuat daripada 
pengaruh X2 terhadap Y yang juga dibuktikan dari ry1 (0,349) >r2 (0,347). 

 
3. Hipotesis III : Hubungan terdapat antara promosi (X1) dan kualitas 

produk (X2) secara bersama-sama dengan keputusan pembelian 
(keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI) (Y). 

Berdasarkan analisis SPSS pada Lampiran IV.5.3a  diperoleh hasil sebagai berikut : 
a. Persamaan Regresi 

Tabel IV.12 : Koefisien Regresi X1 dan X2 

Coefficients 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard 
Zed 

Coefficants t Sig 

90% confindence 

interval for b 
Correlations 

Collinearity 

Statistic 

B Std. 
Error 

Beta  Lower 
bound 

Upper 
boud 

Zero-
order 

Part
ial 

Part Toler
ance 

VIF 

1 Constant 
X1 

X2 

26.689 
   .076 
   .543 

4.887 
.087 
.075 

 
.067 
.555 

5.257 
 .873 
7.227 

.000 

.384 

.000 

5.668 
265 
120 

41.672 
878 
422 

 
530 
436 

 
352 
112 

 
317 
095 

 
520 
520 

 
1.923 
1.923 

 

a Dependent Variable : Y 
Berdasarkan tabel tersebut di atas, hubungan antara promosi (X1) dan 

kualitas produk (X2) secara bersama-sama dengan keputusan pembelian 
(keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI) (Y) ditunjukkan oleh 
persamaan regresi Y = 26.689+ 0,076 X1 + 0,543 X2 

b. Anova Regresi 



 

208 

 

Tabel IV.13 : Anova Regresi 

Y = 26.689+ 0,076 X1 + 0,543 X2. 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Squares 

F Sig 

Hitung 
Tabel 

0,05 
Hitung 

Tabel 

0,05 

Regresi  1.534.821 2 767.411 40,097 3,06 0,000 0,05 

Residual 2.851.698 149 19.139      

Total 4.386.520 151      

 
Hasil Analisis Varians tersebut diatas adalah sebagai berikut : 
(1) Pengujian Keberartian Regresi 

Pengujian keberartian persamaan regresi ganda linier dilakukan 
melalui uji F dan uji signifikansi. Model persamaan regresi dinyatakan 
signifikan bila F hitung > F tabel  pada tingkat keyakinan 95 % dan derajat 
bebas tertentu atau nilai signifikansi hitung < 0,05. Dari Tabel IV.13 
tersebut diatas menunjukkan bahwa F hitung (40,097) > dari F tabel (3,06) 
dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa persamaan regresi ganda Y = 26.689+ 0,076 X1 + 
0,543 X2. adalah signifikan dan dinilai mempunyai keterartian. 

Dari hasil uji keberartian regresi ini dapat disimpulkan bahwa skor 
promosi dan skor kualitas produk secara bersama-sama dapat 
dipergunakan untuk memprediksikan skor keputusan konsumen dalam 
pembelian (keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI), 
dimana pada tingkat kepercayaan 95 % persepsi konsumen terhadap 
kualitas produk dan promosi secara bersama-sama mempunyai 
hubungan positif secara signifikan dengan keputusan pembelian 
(keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI) pada 
konsumen. 
 
 

c. Korelasi 
Dari hasil perhitungan pada lampiran IV.5.3b  diperoleh angka 

kekuatan hubungan atau korelasi ganda antara promosi (X1) dan kualitas 
produk (X2) dengan keputusan konsumen dalam pembelian (keputusan 
mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI) (Y) Ry.12 = 0,592, yang 
menunjukkan adanya hubungan positif yang rendah antara X1 dan X2 secara 
bersama-sama dengan Y. Dari analisis uji signifikansi korelasi ganda antara X1 
dan X2 dengan Y seperti pada lampiran IV.5b  tersebut didapat nilai t hitung 
(5,257) > dari t tabel (3,06) pada tingkat kepercayaan 95% atau nilai 
signifikansi (0,000) < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan atau 
korelasi positif yang rendah antara promosi (X1) dan kualitas produk (X2) 
secara bersama-sama dengan keputusan pembelian (keputusan mengajukan 
Kredit Multi Guna PT. Bank DKI) (Y) adalah signifikan. 

d. Koefisien Determinasi 
Pemakaian angka korelasi ganda di atas dapat diperoleh angka koefisien 

determinasi Ry.12
 2 = 0,5922 = 350 atau 35%. Hal ini bahwa pengaruh variabel 

promosi (X1) dan variabel kualitas produk (X2) secara bersama-sama terhadap 
variabel keputusan pembelian (keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. 
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Bank DKI) (Y) sebesar 35%, sedangkan 65%  sisanya ditentukan oleh faktor 
lain. 

C.  Keterbatasan Penelitian 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 
1. Responden. Faktor keterbatasan yang dimiliki oleh para responden dalam hal 

pengetahuan atau wawasan, sehingga dalam pengambilan data yang 
dilakukan melalui kuesioner dimungkinkan kekurang tepatan responden masih 
terjadi dalam mempresepsikan butir pertanyaan sehingga berpengaruh dalam 
memberikan jawaban atau tanggapan. Hal ini sangat berpengaruh dalam 
proses atau hasil analisisnya. 

2. Keterbatasan ukuran sampel dan populasi yang dijaring sebanyak obyek 
penelitian. Taksiran terhadap populasi obyek telah dilakukan dalam penelitian 
dan telah dianggap cukup mewakili sebagai sampel yaitu 152 responden, 
tetapi jika dilihat berdasarkan jumlah konsumen Kredit Multi Guna yang 
berada di wilayah Jabodetabek, ukuran 152 responden sebagai sampel adalah 
masih relatif kecil. Hasil penelitian ini, karena itu, belum dapat sempurna dan 
mampu menjawab fenomena yang sebenarnya. 

3. Keterbatasan waktu pengumpulan data yaitu adanya keterbatasan waktu 
penelitian dialami karena lokasi pengambilan data kepada responden 
dilakukan di tempat, yaitu disaat responden sedang mengajukan 
permohonan. Pengisian kuesioner mungkin dilakukan secara tergesa-gesa 
atau kurang konsentrasi. Hal ini akan berpengaruh dalam ketelitian 
memberikan jawaban. 

 
 

Kesimpulan 
Analisis hasil penelitian lapangan sesuai Bab IV secara berurutan 

menghasilkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Hubungan positif dan lemah terdapat antara promosi dan keputusan 

mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI. Hubungan positif dan lemah ini 
tercermin dalam koefisien korelasi sebesar 0,349. Keputusan mengajukan 
kredit Multi Guna PT. Bank DKI ditentukan oleh promosi sebesar 0,1218. 
Keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT.Bank DKI dipengaruhi oleh 

promosi sebesar 0,395 atau sebesar koefisien regresi (ϐ) dari persamaan Y = 

43,354 + 0,395 X1.   
2. Hubungan positif dan lemah terdapat antara kualitas produk dan keputusan 

mengajukan Kredit Multi Guna PT.Bank DKI. Hubungan positif dan lemah ini 
tercermin dalam koefisien korelasi sebesar 0,589. Keputusan mengajukan 
kredit Multi Guna PT. Bank DKI ditentukan oleh kualitas produk sebesar 0,347. 
Keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT.Bank DKI dipengaruhi oleh 

kualitas produk 0,576 atau sebesar koefisien regresi (ϐ) dari persamaan Y = 

27,770 + 0,576 X2.   
3. Hubungan positif dan lemah terdapat antara promosi, kualitas produk dan 

keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT.Bank DKI. Hubungan positif dan 
lemah ini tercermin dalam koefisien korelasi sebesar 0,592. Keputusan 
mengajukan kredit Multi Guna PT.Bank DKI ditentukan oleh promosi sebesar 
0,076, dan kualitas produk 0,543. Keputusan mengajukan Kredit Multi Guna 



 

210 

 

PT.Bank DKI dipengaruhi oleh promosi 0,076 dan kualitas produk 0,576 atau 

sebesar koefisien regresi (ϐ) dari persamaan Y = 26,689 + 0,076 X1 + 0,543 

X2.   
 
Implikasi 
1. Hasil penelitian ini merupakan bahan informasi untuk mengetahui besarnya 

pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap keputusan menggunakan 
Kredit Multi Guna PT.Bank DKI yang berada di wilayah Jabodetabek dan 
penelitian ini tentunya masih merupakan tindak lanjut penelitian yang lebih 
luas cakupannya. 

2. Penelitian ini, masih perlu dilanjutkan penelitian lain untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh variabel-variabel lain, di luar promosi dan kualitas 
produk seperti variabel yang berkaitan unsur bauran pemasaran yang lain, 
place atau profil konsumen dan sebagainya. 

3. Promosi dan kualitas produk mempunyai kontribusi pengaruh terhadap 
konsumen dalam membuat keputusan untuk mengajukan Kredit Multi Guna 
PT. Bank DKI, walaupun dengan prosentase yang cukup tetapi mutlak harus 
diperhatikan oleh PT. Bank DKI mengingat saat ini semakin banyak produk 
kredit konsumsi sejenis yang sekarang gencar ditawarkan kepada masyarakat 
dengan berbagai macam kemudahan dan tingkat suku bunga yang kompetitif. 

4. Hasil penelitian dapat memberikan bahan masukan untuk pertimbangan bagi 
PT. Bank DKI dalam rangka mengembangkan strategis pemasaran dan 
pengembangan produknya guna menghadapi persaingan diantara perbankan 
sebagai produk unggulannya. 

 
 

Saran-Saran 
Melihat hasil penelitian bahwa kualitas produk mempunyai pengaruh yang 

lebih besar bila dibandingkan dengan faktor promosi terhadap keputusan 
pembelian (keputusan mengajukan Kredit Multi Guna PT. Bank DKI) bagi calon 
debitur yang ingin mengajukan Kredit Multi Guna maka : 
1. PT. Bank DKI harus tetap memperhatikan kualitas produknya, untuk lebih 

ditingkatkan atau minimal tetap mempertahankan kualitas yang sudah dimiliki 
saat ini. Karena kondisi masyarakat ini dengan berkembangnya tingkat 
pendidikan membuat mereka lebih mengerti akan lebih teliti dalam hal 
memilih produk yang tepat. 

2. Walaupun faktor promosi lebih kecil daripada kualitas produk, namun PT. 
Bank DKI tetap harus melakukan promosi, disesuaikan nilai manfaat produk 
yang akan diperoleh calon debiturnya, karena walau bagaimanapun, 
gencarnya promosi yang dilakukan oleh perbankan saat ini sangat 
mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memutuskan produk bank mana 
yang akan mereka pergunakan. 

3. Dalam mengembangkan strategi pemasaran PT. Bank DKI tidak hanya 
dituntut untuk menciptakan produk yang bermutu tetapi juga harus 
mengembangkan sistem pemasaran yang lebih inovatif. 
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