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ABSTRAK 

Penelitian ini di latarbelakangi oleh kegiatan pemasaran produk PT. Metrox 

Global. Dalam memasarkan produk PT. Metrox Global perlu adanya sebuah 

media penghubung antara konsumen dengan perusahaan yaitu dengan cara 

melalui promosi sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. 

Agar promosi dapat menarik perhatian dan mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan pembelian, maka perusahaan melakukan bauran promosi yang di 

dalamnya terdapat beberapa variabel yaitu periklanan, promosi penjualan, 

penjualan pribadi dan pemasaran langsung. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan survei yang berusaha untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian. Teknik pengumpulan 

data yaitu dengan metode kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Untuk 

pengujian instrumen menggunakan uji Validitas, dan Reliabilitas. Sedangkan 

untuk teknik analisis data menggunakan metode regresi linier berganda karena 

variabel yang digunakan lebih dari dua variabel, dengan uji F dan uji t. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel periklanan (X1), promosi penjualan (X2), 

penjualan pribadi (X3), dan pemasaran langsung (X4), secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk PT. Metrox Global 

(Y) hal ini terbuktidengan perhitungan uji F diperoleh F hitung 46,276 > F tabel 

2,47 dengan nilai p sebesar 0,000 < 0,05. Selain itu nilai Adjusted R Square yang 

sebesar 0,813 yang berarti besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat adalah 64,7%. Dan uji t diketahui bahwa secara parsial variabel bebas 

berpengaruh signifikan. Dan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian produk PT. Metrox Global adalah variabel penjualan pribadi 

(X3) yaitu sebesar 45,3%. 

Responden penelitian adalah pembeli produk PT. Metrox Global  Tunjungan 

Plaza Surabaya 

Kata kunci : Bauran Promosi, Keputusan Pembelian Produk PT. Metrox 

           Global 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi ditandai dengan persaingan yang semakin tajam di dunia 

bisnis, kesuksesan dan kemunduran kebutuhan masyarakat luas (konsumen), 

sehingga strategi pemasaran perusahaan harus mampu mengetahui dan memahami 

kebutuhan dan keinginan konsumen secara keseluruhan agar dapat tumbuh dan 

berkembang di kemudian hari. Atas dasar pemikiran bahwa konsumen merupakan 

pasar sasaran dari produk yang ditawarkan, maka diterima atau tidaknya produk 

sangat tergantung dari penerimaan konsumen. Bila produk di mata konsumen 

mampu dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka konsumen akan 

membeli dan diharapkan di kemudian hari akan terjadi pembelian ulang, 

sebaliknya bila produk tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan 

sendirinya konsumen tidak akan membelinya yang pada akhirnya konsumen akan 

berpaling ke produk lain yang sejenis. Secara umum minat belanja konsumen 

sangat dipengaruhi oleh beragam faktor, yakni faktor eksternal yang pada 

umumnya terdiri dari berbagai macam stimulus (rangsangan) pemasaran yang 

umumnya kita kenal sebagai marketing mix ( 4P ) serta stimulus  (rangsangan) 

lingkungan lainnya yang terdiri dari keluarga, kelompok serta budaya. Selain 

faktor eksternal diatas, yang tidak kalah pentingnya adalah faktor internal, yang 

berasal dari dalam diri konsumen yang antara lain dicerminkan dalam aspek 

pribadi   (kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri) dan aspek 

psikologis (motivasi, persepsi, kepercayaan, dan perilaku serta proses belajar yang 

dilalui konsumen). 

Konsumen sebelum membeli umumnya berusaha menentukan mengapa, apa, 

di mana dan bagaimana membeli produk. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, 

konsumen tentunya akan dihadapkan pada banyak preferensi dan memiliki 

pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam berbelanja. Oleh karenanya , 

berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh konsumen 

sebelum memutuskan pembelian produk serta faktor-faktor baik eksternal dan 

internal seperti yang telah penulis kemukakan diatas, maka sangatlah penting 

diperhatikan oleh para pemasar untuk memahami terlebih dahulu mengenai 

konsumennya, agar produk yang dipasarkan dapat diterima dan dibeli konsumen. 

PT. Metrox Global yang kegiatan bisnisnya mempunyai konsumen yang banyak 

perlu mencermati karakteristik konsumen sebaik-baiknya, terlebih bisnis ini 

merupakan bisnis eceran yang langsung berhubungan dengan konsumen akhir. PT. 

Metrox Global menawarkan beraneka ragam produk dan merupakan bisnis yang 

bergerak di bidang perdagangan eceran (retail trading) yang memberikan 

berbagai macam kemudahan. Begitu pula dengan  kelengkapan barang / produk, 

harga dan kualitas serta pelayanan dan kenyamanan yang ada membuat perbedaan 

dengan perusahaan sejenis lainnya . 

Perkembangan dan sistem perekonomian semakin maju. Demikian juga 

dalam usaha eceran (retail) yang pada tahun-tahun terakhir ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat di Indonesia, hal inimengakibatkan terjadinya 

persaingan yang semakin ketat di dunia usaha eceran (retail) itu sendiri. Untuk 

tetap bisabertahan dan berkembang didalam menghadapi persaingan yang 

semakin kuat PT. Metrox Global harus senantiasa menjaga kualitas produknya 
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dan mengkomunikasikan produk yang ditawarkan dengan tepat sehingga 

diharapkan akan memunculkan peluang baru bagi perusahaan untuk 

berkembangdan mengungguli pesaing-pesaingnya dan pada gilirannya produknya 

masih tetap diminati oleh masyarakat. Saat ini PT. Metrox Global yang memiliki 

brand Crocs dengan produk sandal sepatu karet, brand The Little Things She Need 

dengan produk tas, ikat pinngang wanita, sepatu dan brand Bling dengan produk 

segala macam pernak-pernik accesories wanita seperti kalung, gelang, cincin dll 

pada umumnya kita jumpai di mall-mall besar sekelas sogo yang ada di Galaxy 

Mall, Super Mall PTC, Landmark Pakuwon, Tunjungan Plaza, dan menjadi target 

marketnya adalah golongan menengah keatas. Untuk produk sekelas PT. Metrox 

Global ini pesaing-pesaing yang ada antara lain seperti nampak pada table 1.1 

dibawah ini. 

Tabel 1.1 

Peta Persaingan Produk PT. Metrox Global 
Produk PT. 

Metrox Global 
Produk Pesaing Tempat Produk Item Segmen Pasar 

Crocs 1. Gosh 

2. Native shoes 

Tunjungan 

Plaza 

Sandal dan 

sepatu karet 

Menengah keatas 

The Little Things 

She Need 

1. Samsonite 

2. Chanel 

Tunjungan 

Plaza 

Tas, ikat 

pinggang 

wanita, sepatu 

Menengah keatas 

Bling  1. Shine 

2. Srowberry 

Tunjungan 

Plaza 

Pernak- pernik 

accesories 

wanita (kalung, 

gelang, cincin 

dll.) 

Menengah keatas 

Sumber : hasil observasi penulis di lapangan. 

Gambar 1.1 Counter-counter PT. Metrox global di Surabaya 

 
Sumber : gambar hasil observasi penulis dilapangan 

 
 

 



 JURNAL EKOMONI 

 

 

 

F I R M A N  K U R N I A  

 

Page 5 

Gambar 1.2 Pesaing PT. Metrox Global 

 
Sumber : gambar hasil observasi penulis dilapangan 

Begitu banyaknya kompetitor PT. Metrox Global dengan tipe dan 

segalafasilitasnya yang ditawarkan kepada konsumen membuat PT. Metrox  

Global perlu melakukan pengembangan strategi promosi yang tepat untuk 

mempertahankan loyalitaspelangganya. Sukses tidaknya suatu perusahaan sangat 

tergantung bagaimanaperusahaan tersebut mengelola hubungan baik dengan 

masyarakat sebagai pelanggannya. Opini yangdiberikan masyarakat juga dapat 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Untukmemanfaatkan peluang yang ada, 

perusahaan haruslah menggunakan metodepemasaran modern. Dengan tujuan 

agar informasi-informasi tentang produk ataujasa yang ditawarkan dapat diakses 

oleh target konsumen secara tepat. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang dibahas 

dapat dirumuskan sebagai berikut  : 

1. Apakah bauran promosi yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, 

penjualan pribadi, dan pemasaran langsung mempunyai pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap minat beli konsumen pada PT. Metrox Global ?  

2. Apakah bauran promosi yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, 

penjualan pribadi, dan pemasaran langsung mempunyai pengaruh signifikan 

secara parsial terhadap minat beli konsumen pada PT. Metrox Global ?  

Tujuan Penelitian 

  Tujuan daripada penelitian yang penulis lakukan ini antara lain adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan secara simultan bauran promosi yang 

terdiri  dari periklanan, promosi penjualan, penjualan pribadi, dan pemasaran 

langsung terhadap minat beli konsumen pada PT. Metrox Global. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan secara parsial bauran promosi yang 

terdiri  dari periklanan, promosi penjualan, penjualan pribadi, dan pemasaran 

langsung terhadap minat beli konsumen pada PT. Metrox Global. 

Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini akan memberikan suatu gambaran yang jelas akan pentingnya 

peranan promosi penjualan dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat 

melakukan evaluasi diri dan mengambil tindakan yang perlu untuk 

memperbaiki strategi promosi penjualan yang ada saat ini. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta melatih dalam menerapkan ilmu 
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pengetahuan yang telah dipelajari. 

3. Bagi pembaca 

Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengerti manfaat dari peranan 

promosi penjualan yang berdampak pada maju atau mundunya sebuah 

perusahaan perusahaan. 

4. Bagi ilmu pengetahuan,khusunya dalam bidang manajemen 

Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan karya ilmiah khususnya 

mengenai aspek promosi penjulan dengan harapan akan bermanfaat sebagai 

bahan masukan berupa studi kasus yang dapat dipelajari dan dipahami. 

Batasan Masalah Penelitian 
Dalam penelitian ini,agar tetap fokus pada obyek yang diteliti mengingat 

keterbatasan waktu dan tenaga serta menghindari pembicaraan yang terlalu meluas. 

maka bauran promosi yang kami teliti pada PT. Metrox Global berada pada ruang 

lingkup di all Tunjungan Plaza Surabaya. 

Teori yang kami sajikan yang berkenaan dengan bauran promosi adalah 

Kotler yang membagi bauran promosi menjadi lima perangkat yakni, advertising, 

sales promotion, public relation, personal selling, direct marketing. Dan ditinjau 

dari kegiatan bauran promosi yang dilakukan PT. Metrox Global selaku 

perusahaan yang kami teliti,dari lima perangkat yang diutarakan dalam teori 

bauran promosi Kotler terdapat satu perangkat kegiatan yang tidak dilakukan oleh 

PT. Metrox Global yakni public relation. Jadi peneliti disini hanya akan 

menampilkan bauran promosi yang kegitannya dilakukan oleh PT. Metrox Global 

yakni advertising, sales promotion, personal selliing dan direct marketing. 

Sistematika Pembahasan 

Pada dasarnya sistematika penulisan berisikan mengenai uraian yang akan dibahas 

pada masing-masing bab, sehingga dalam setiap bab akan mempunyai 

pembahasan topik tersendiri. Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Bagian pertama dalam skripsi adalah pendahuluan yang 

menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi 

objek pengamatan,perumusan masalah, tujuan penelitian,  manfaat 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian kedua yaitu tinjauan pustaka yang memuat tentang teori-

teori yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini serta 

menunjang analisa hasil penelitian. Dalam bab ini akan penulis 

kemukakan penelitian terdahulu, teori-teori mengenai pemasaran 

dan bauran pemasaran, bauran promosi, perilaku konsumen yang 

berhubungan dengan proses pengambilan keputusan pembelian, 

serta hipotesis penelitian.  

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

   Pada bab ketiga ini akan penulis kemukakan jenis penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, definisi 

operasional variabel penelitian, kerangka konseptual penelitian, 
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pengujian kualitas data penelitian, teknik dan model analisis data, 

serta teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum obyek 

penelitian, diskripsi karakteristik responden, diskripsi variabel hasil 

penelitian, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian terakhir memberikan kesimpulan dan saran atas hasil 

penelitian yang dapat memperbaiki permasalahan yang diteliti. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai strategi komunikasi pemasaran khususnya mengenai promosi 

memang sebelumnya telah banyak dilakukan.Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam pembahasan 

permasalahan yang ada. Penelitian tersebut dapat menjadi sumber referensi yang 

dapat menunjukkan dalam memposisikan penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian Ismail Matondang (2009), yang berjudul “Strategi Komunikasi 

Pemasaran Sepeda Motor Yamaha Dan Tindakan Membeli”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah : untuk mengetahui tentang daya tarik komunikasi 

pemasaran sepeda motor Yamaha, untuk mengetahui tindakan membeli 

konsumen terhadap produk Yamaha dan untuk mengetahui sejauh mana 

strategi komunikasi pemasaran sepeda motor Yamaha mempengaruhi tindakan 

membeli konsumen PT.ALFA SCORPII Cabang Setia Budi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan metode korelasional yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk meneliti sejauh mana variasi pada suatu variabel 

berhubungan dengan variasi variabel lainnya. Teknik analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisa tabel tunggal, analisa tabel silang, 

dan uji hipotesa menggunakan rumus Korelasi Rank Spearman. Korelasi Rank 

Spearman (korelasi tata jenjang) yang disebut dalam bahasa Inggris rank 

difference correlation atau rank order correlation, digunakan untuk 

menentukan hubungan dua gejala yang kedua-duanya merupakan gejala ordinal 

atau tata jenjang. Dalam teknik ini setiap data dari variabel-variabel yang 

diteliti harus ditetapkan peringkatnya dari yang terkecil sampai terbesar 

(diranking). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 

strategi komunikasi pemasaran sepeda motor Yamaha dengan tindakan 

membeli pada konsumen PT. ALFA SCORPII Cabgang Setia Budi Medan. 

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang penulias lakukan ini antara lain : 

1. Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan 

variabel bebas strategi komunikasi pemasaran dan variabel terikat Minat 

pembelian atau keputusan pembelian . 

2. Perbedaannya terletak pada metode dan model analisis data, dimana penelitian 

terdahulu menggunakan model analisis data Korelasi Rank Spearman (korelasi 

tata jenjang) dan metode diskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, 

sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif 
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dengan model analisis data Regresi dan Korelasi Berganda. 

Tinjauan Teori Pemasaran dan Strategi Komunikasi Pemasaran  

Pengertian Pemasaran 

Pemasaran pada dasarnya adalah merupakan kegiatan yang tidak hanya 

sekedar menjual dan mempromosikan sesuatu. Pemasaran adalah suatu konsep 

yang menyangkut suatu sikap mental, suatu cara berpikir yang membimbing 

seseorang melakukan sesuatu yang tidak selalu menjual benda tetapi juga menjual 

gagasan-gagasan, karier, tempat (pariwisata, rumah, lokasi industri), jasa 

(pengangkutan, penerbangan, pemotongan rambut, kesehatan) dan kegiatan-

kegiatan nirlaba lainnya seperti yayasan sosial dan keagamaan. 

Pemasaran merupakan proses sosial individu atau kelompok untuk 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, 

penawaran, dan pertukaran yang bebas atas produk dan jasa yang bernilai dengan 

orang lain. Menurut Philip Kotler (Kotler, 2002 :4) 

 
Sumber : Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi 11, Penerbit  Erlangga, Jakarta. 

Gambar 2.1 Konsep Inti Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Definisi ini 

berdasarkan pada konsep inti, yaitu kebutuhan, keinginan dan permintaan; produk, 

nilai, biaya dan kepuasan; pertukaran, transaksi dan hubungan; pasar, pemasaran 

dan pemasar. 

  Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan 

organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta 

memberikan kepuasaan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien 

dibandingkan para pesaing. 

Konsep pemasaran yang telah diungkapkan dengan berbagai cara: 

1. Temukan keinginan pasar dan penuhilah. 

2.  Buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang dapat 

dibuat. 

3.  Cintailah pelanggan, bukan produk anda. 

4. Lakukanlah menurut cara anda 

5. Andalah yang menentukan  

6. Melakukan segalanya dalam batas kemampuan untuk menghargai uang 

pelanggan yang sarat dengan nilai, mutu dan kepuasan . 

  Dalam pemasaran terdapat limafilosofi (konsep) yang merupakan dasar 

pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi yaitu : konsep produksi, konsep 

produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, konsep pemasaran kemasyarakatan 
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( Kotler, 1999). 

 
Sumber :  Philip Kotler, Marketing Management, 10

th 
 Ed. Prentice  Hall Inc., 

New Jersey, 1999. 

Gambar 2.2 Filosofi Pemasaran 

1. Konsep produksi 

 Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang 

tersedia dimana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada 

produksi dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi 

produksi yang tinggi dan distribusi yang luas. Disini tugas manajemen adalah 

memproduksi barang sebanyak mungkin, karena konsumen dianggap akan 

menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka.  

2. Konsep produk 

 Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang 

menawarkan mutu, performansi dan ciri-ciri yang terbaik. Tugas manajemen 

disini adalah membuat produk berkualitas, karena konsumen dianggap 

menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri – ciri 

terbaik 

3. Konsep Penjualan 

 Konsep penjualan berkeyakinan bahwa para konsumen dan perusahaan bisnis, 

jika dibiarkan tidak akan secara teratur membeli cukup banyak produk yang 

ditawarkan oleh organisasi tertentu. Oleh karena itu, organisasi tersebut harus 

melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif.Konsep ini mengasumsi 

bahwa perusahaan memiliki banyak sekali alat penjualan dan promosi yang 

efektif untuk merangsang lebih banyak pembelian. 

4. Konsep Pemasaran 

 Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi 

yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif 

dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan dan 

mengkonsumsi nilai kepada pasar sasaran yang dipilih. 

5. Konsep Pemasaran Kemasyarakatan 

 Pemasar masa kini juga mempelajari kembali tanggung jawab etika dan sosial 

mereka. Pemasar diharapkan mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas 

dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka  

Konsep pemasaran berdiri diatas 4 (empat) pilar, yaitu : pasar sasaran, 

kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu dan kemampuan menghasilkan laba. 

Keempatnya dikontraskan dengan orientasi penjualan.Konsep penjualan 
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mempunyai persepektif dari dalam ke luar. Konsep itu dimulai dari pabrik, 

berfokus pada produk yang ada dan menuntut penjualan dan promosi dengan cara 

keras untuk menghasilkan laba. Konsep pemasaran mempunyai perspektif dari 

luar ke dalam.Konsep itu dimulai dari pasar yang didefiniskan dengan baik, 

berfokus kebutuhan pelanggan, mengkoordinasikan aktivitas yang mempengaruhi 

pelanggan dan menghasilkan laba dengan memuaskan pelanggan. 

Bauran Pemasaran 

  Pemasaran memfasilitasi proses pertukaran dan pengembangan hubungan 

dengan konsumen dengan cara mengamati secara cermat kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang dilanjutkan dengan mengembangkan suatu produk (product) yang 

memuaskan kebutuhan konsumen dan menawarkan produk tersebut pada harga 

(price) tertentu serta mendistribusikannya agar tersedia di tempat-tempat (place) 

yang menjadi pasar bagi produk bersangkutan. Untuk itu perlu dilaksanakan suatu 

promosi (promotion) atau komunikasi guna menciptakan kesadaran dan 

ketertarikan konsumen kepada produk bersangkutan. Proses ini disebut dengan 

Marketing Mix atau Bauran Pemasaran yang terdiri atas elemen-elemen yaitu 

:product, price, place dan promotion yang biasa disingkat dengan “4 (empat) P”.  

  Empat P menggambarkan pandangan penjual tentang alat pemasaran yang 

digunakan untuk mempengaruhi pembeli.Sudut pandang pembeli, alat pemasaran 

dirancang memberikan manfaat bagi pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi 11, Penerbit  Erlangga, 

Jakarta. 

Gambar 2.3 Empat Komponen Bauran Pemasaran 

1. Product (produk) 

 Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan, diperoleh, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2. Price  

 Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk. Harga diukur dengan nilai yang dirasakan dari 

produk yang ditawarkan, jika tidak maka konsumen akan membeli produk lain 

dengan kualitas yang sama dari penjualan saingannya. Harga adalah satu-

satunya alat bauran pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

Bauran Pemasaran 

Produk 
Keragaman Produk 
Kualitas 
Design 
Ciri 
Nama merk 
Kemasan 
Ukuran 
Pelayanan 
Garansi 
Imbalan 

 

Harga 
Daftar Harga 
Rabat/diskon 
Potongan harga 
khusus 
Periode 
pembayaran 
Syarat kredit 

Promosi 
Promosi penjualan 
Periklanan 
Tenaga penjualan 
Kehumasan/PR 
Pemasaran 
Langsung 

Tempat 
Saluran 
pemasaran 
Cakupan pasar 
Pengelompokkan 
Lokasi 
Persediaan 
Transportasi 
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sasaran pemasarannya.Keputusan harga harus dikoordinasikan dengan 

rancangan produk, distribusi dan promosi yang membentuk program 

pemasaran yang konsisten dan efektif. 

3. Place (tempat) 

 Tempat termasuk aktivitas perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi 

konsumen sasaran.Keputusan mengenai tempat sangat penting agar konsumen 

dapat memperoleh produk yang dibutuhkan tepat pada saat dibutuhkan. 

4. Promotion (promosi) 

 Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengkomunikasikan manfaat dari produk atau jasa dan meyakinkan konsumen 

sasaran tentang produk yang mereka hasilkan. 

Dalam kegiatan pemasaran, agar tujuan perusahaan di dalam memasarkan 

produknya tercapai, maka kesemua unsur bauran pemasaran ( 4 P ) yang telah 

penulis uraikan diatas, perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, calon pembeli, 

maupun pelanggan, agar mereka mengetahui mengenai keberadaan suatu produk 

di pasaran, manakala mereka dihadapkan pada kebutuhan dan keinginan (needs 

and wants) akan suatu produk tertentu. 

 

Strategi Komunikasi Pemasaran 

  Strategi adalah menetapkan arah kepada “manajemen” dalam orang tentang 

sumber daya di dalam bisnis dan tentang bagaimana mengidentifikasikan kondisi 

yang memberikan keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan 

dalam pasar. Definisi strategi mengandung dua komponen yaitu :Futureintentions 

atau tujuan jangka panjang  dan competitive advantage atau keunggulan 

bersaing. 

  Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting yang banyak dilakukan 

oleh para pengusaha atau perusahaan dalam usahanya untuk bisa mendapatkan 

suatu hasil yang sangat maksimal demi kelangsungan hidunya untuk bisa lebih 

berkembang. 

  Komunikasi pemasaran merupakan uraian dari dua unsur pokok yaitu 

komunikasi dan pemasaran. Komunikasi merupakan proses dimana pemikiran dan 

pemahaman disampaikan antara individu atau antara organisasi dengan individu. 

Singkat kata, komunikasi bukan sekedar bicara, menulis, berbusana atau 

melakukan demonstrasi. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang melibatkan 

kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan perusahaan 

mendapatkan apa yang  mereka butuhkan dan inginkan pertukaran. Pemasaran 

adalah penjualan yang dilakukan lewat sebuah sistem. Jika digabungkan, 

komunikasi pemasaran mempresentasikan suatu proses sosial dan manajerial yang 

membuat suatu kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

lewat penciptaan dan pertukaran (feedback) timbal balik antara produk dan nilai 

dengan orang lain. (Kotler, 1997:8). 

Pada kenyataannya tidak semua konsumen mengetahui bagaimana caranya 

untuk memenuhi kebutuhannya atau tidak menyadari adanya produk yang mampu 

memenuhi kebutuhannya. Konsumen mungkin akan aktif untuk mencari informasi 

tersebut. Pada sisi lain produsen menyadari posisi tersebut sehingga berusaha 

mengirim dan menyebarkan informasi tentang produk (adanya produk baru, 
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manfaat dan kegunaan produk, harga, dimana dan kapan dapat dibeli, dan 

sebagainya) kepada konsumen. 

 

Teori Komunikasi 

  Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication yang berasal 

dari bahasa Latin communicatio dan bersumber dari communisyang berarti sama. 

Sama itu disini maksudnya sama makna. JIka kita mengadakan komunikasi 

dengan orang lain, berarti kita sedang mengadakan kesamaan makna dengan 

orang tersebut. 

Banyak para ahli juga memeberikan pengertian mengenai komunikasi 

diantaranya adalah Menurut Forsdale (1981) seorang ahli pendidikan terutama 

ilmu komunikasi : Dia menerangkan dalam sebuah kalimat bahwa 

“communication is the process by which a system is established, maintained and 

altered by means of shared signals that operate according to rules”. Komunikasi 

adalah suatu proses dimana suatu sistem dibentuk, dipelihara, dan diubah dengan 

tujuan bahwa sinyal-sinyal yang dikirimkan dan diterima dilakukan sesuai dengan 

aturan. 

Komunikasi adalah sebuah cara yang digunakan sehari-hari dalam 

menyampaikan pesan/rangsangan(stimulus) yang terbentuk melalui sebuah proses 

yang melibatkan dua orang atau lebih. Dimana satu sama lain memiliki peran 

dalam membuat pesan, mengubah isi dan makna, merespon pesan/rangsangan 

tersebut, serta memeliharanya di ruang publik. Dengan tujuan sang "receiver" 

(komunikan) dapat menerima sinyal-sinyal atau pesan yang dikirimkan oleh 

"source" (komunikator). 

Sedangkan Menurut Harold D.Laswell, komunikasi pada dasarnya 

merupakan suatu proses yang menjelaskan  mengenai : “Who Says What in Which 

Channel to Whom with What Effect?(Siapa Mengatakan Apa melalui Saluran Apa 

kepada Siapa dengan Efek Apa”). 

Terlampau sering, komunikasi pemasaran hanya berfokus pada usaha untuk 

mengatasi masalah kekhawatiran sesaat, citra, atau preferensi di dalam pasar 

target. Pendekatan komunikasi seperti ini memiliki keterbatasan : terlalu bersifat 

jangka pendek dan terlalu mahal, dan sebagian pesan yang disampaikan dengan 

cara seperti ini tidak akan didengar.  

Dari paradigma diatas dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi 

meliputi 5 (lima) unsur sebagai jawaban dari pernyataan yang diajukan, yakni : 

1. Komunikator (communicator, source, sender) 

2. Pesan (message) 

3. Media (channel, media) 

4. Komunikan (communicant, communicate, receiver, recipient) 

5. Efek (effect, impact, influence) 

  Jadi berdasarkan paradigma Laswell tersebut, komunikasi adalah proses 

penyampain pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2005:10). 
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 Sumber :Kerin A. Roger (2003) dan Kotler& Armstrong (2004) 

Gambar 2.9 Unsur Unsur Komunikasi 

  Pengertian unsur Komunikasi yang terdapat pada gambar diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengirim  

 Komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah 

orang. 

2. Penyandian 

 Yakni proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang. 

3. Pesan 

 Pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh 

komunikator. 

4. Media 

 Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada 

komunikan. 

5. Penerima 

 Komunikan yang menerima pesan dari komunikator. 

6. Respon  

 Tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan. 

7. Umpan Balik 

 Umpan balik yakni tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau 

disampaikan pada komunikator 

8. Gangguan 

 Digunakan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat 

diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang 

disampaikan oleh komunikator kepadanya. 

9. Pengartian 

 Proses dimana penerima mengartikan simbol-simbol yang disandikan oleh 

pengirim. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan penulis ilustrasikan bagaimana 

tahapan pengembangan komuniksi yang efektif bisa dilakukan didalam rangka 

mempengaruhi respon konsumen untuk mau melakukan pembelian produk sesuai 

dengan yang dipromosikan, seperti nampak pada gambar 2.10 di bawah ini. 
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    Sumber :Kotler& Armstrong (2004) 

Gambar 2.10 Tahap Pengembangan Komunikasi Yang Efektif 

  Dan dalam hal ini komunikan  harus dapat menimbulkan daya tarik yang 

maksimal. Oleh karena itu, iklan harus bisa menggunakan trik-trik khusus untuk 

menimbulkan perhatian calon pembeli, seperti : 

1. Menggunakan headline yang mengarah 

 Menggunakan slogan yang mudah diingat oleh para konsumen yang melihat 

atau menikmatinya 

2. Menunjukkan selling point suatu produk 

 Menggunakan penulisan huruf yang tebal atau mudah terbaca bagi yang 

melihat 

  Lebih lanjut Kottler ( 2002 ) mengatakan bahwa pemasaran  modern  lebih  

mengembangkan  produk  yang  baik,  harga  yang  menarik,  dan  siap  diperoleh  

targett  market  / konsumen. Dengan demikian hal-hal tersebut perlu 

dikomunikasikan kepada konsumen. 

Ada 5 alat didalam Marketing Communication Mix, antara lain : 

1. Advertysing 

2. Sales Promotion 

3. Public Relation 

4. Personal Selling 

5. Direct Marketing 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Sumber :Kotler (2002) 

Gambar 2.11 Marketing Communication Mix 

Sehubungan dengan komunikasi pemasaran, maka dalam hal ini pemasar butuh 

mengetahui bagaimana menggunakan komunikasi yang efektif untuk 
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menyampaikan gagasan / idenya. 

  Tindakan membeli merupakan kegiatan akhir dalam proses menentukan 

pilihan untuk memilih suatu produk yang diinginkan setelah terjadinya 

komunikasi dalam menentukan pilihan. Jika konsumen telah memutuskan 

alternatif yang akan dipilih dan mungkin penggantinya jika diperlukan, maka ia 

akan melakukan pembelian. Pembelian meliputi keputusan konsumen mengenai 

apa yang akan dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, dimana 

membeli dan bagaimana cara membayarnya (Sumarwan, 2003: 310)  

  Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (Sumarwan, 2003: 310), 

mengklasifikasikan pembelian produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen 

kedalam tiga jenis yaitu, sebagai berikut:  

1. Pembelian yang terencana sepenuhnya  

 Jika konsumen telah menentukan pilihan produk dan merek jauh sebelum 

pembelian dilakukan, maka ini termasuk pembelian yang direncanakan 

sepenuhnya. Pembelian yang terencana sepenuhnya biasanya adalah hasil dari 

proses kebutuhan yang diperluas atau keterlibatan yang tinggi. Konsumen 

seringkali membuat daftar barang yang akandibelinya jika pergi ke tempat 

perbelanjaan, konsumen sudah tahu produk dan merek yang akan dibelinya.  

2. Pembelian yang separuh terencana  

 Konsumen seringkali sudah mengetahui ingin membeli suatu produk sebelum 

masuk ke tempat perbelanjaan, namun mungkin konsumen tidak tahu merek 

yang akandibelinya sampai ia bisa memperoleh informasi yang lengkap dari 

pramuniaga atau display di tempat perbelanjaan. Ketika konsumen sudah tahu 

produk yang ingin dibelinya sebelumnya dan memutuskan merek dari produk 

tersebut di toko, maka ini termasuk pembelian yang separuh terencana. 

3. Pembelian yang tidak terencana  

 Konsumen seringkali membeli suatu produk tanpa direncanakan terlebih 

dahulu.Keinginan untuk membeli seringkali muncul kapan saja dan dimana 

saja. 

  Menurut Peter dan Olson (Sumarwan, 2003: 311), mengemukan beberapa 

perilaku yang dilakukan dalam proses pembelian barang-barang konsumen di toko 

eceran, seperti diuraikan sebagai berikut ini:  

1.  Tahap prapembelian 

1)  Mencari informasi (information cantact). Konsumen akan mencari 

informasi mengenai produk, merek atau merek atau toko dari berbagai 

sumber.  

2)  Mengambil dan (fund access). Konsumen perlu mengetahui darimanadana 

yang akan dipakai untuk membeli produk tersebut. Pembelian produk 

umumnya menggunakan uang sebagai medium utama pertukaran. 

2.  Tahap pembelian  

1) Berhubungan dengan toko (store contact). Adanya keinginan membeli 

produk akan mendorong konsumen untuk mencari toko atau pusat 

perbelanjaaan tempat ia membeli produk tersebut. Kontak dengan toko akan 

dilakukan oleh konsumen untuk menentukan toko mana yang akan 

dikunjungi.  

 2) Mencari produk (product contact). Setelah konsumen produk yang akan 
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dibelinya.  

3) Transaksi, yaitu melakukan pertukaran barang dengan uang, memindahkan 

pemilikan barang dari toko kepada konsumen.  

4) Pembelian merupakan pilihan atau keinginan yang dinyatakan dalam 

tindakan.  

Minat Pembelian 

  Menurut Kotler (2009) mendefinisikan keputusan pembelian konsumen 

yaitu: Keputusan pembelian konsumen akhir perorangan dan rumah tangga yang 

membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Sedangkan menurut Tjiptono 

(2008) mengemukakan bahwa Keputusan pembelian konsumen adalah pemilihan 

satu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif.  

  Menurut Setiadi (2003) keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian 

yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini 

adalah suatu pilihan (choice) yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan 

berperilaku.”  

Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk (2004) adalah pemilihan 

dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa 

seseorang dapat membuat keputusan, haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. 

Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada bagaimana proses dalam 

pengambilan keputusan tersebut itu dilakukan. Bentuk proses pengambilan 

keputusan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:  

1. Fully Planned Purchase 

 Baik produk dan merek sudah dipilih sebelumnya. Biasanya terjadi ketika 

keterlibatan dengan produk tinggi (barang otomotif) namun bisa juga terjadi 

dengan keterlibatan pembelian yang rendah (kebutuhan rumah tangga). 

Planned purchase dapat dialihkan dengan taktik marketing misalnya 

pengurangan harga, kupon, atau aktivitas promosi lainnya.  

2. Partially Planned Purchase  

 Bermaksud untuk membeli produk yang sudah ada tetapi pemilihan merek 

ditunda sampai saat pembelajaran. Keputusan akhir dapat dipengaruhi oleh 

discount harga, atau display produk.  

3. Unplanned Purchase 

 Baik produk dan merek dipilih di tempat pembelian. Konsumen sering 

memanfaatkan katalog dan produk pajangan sebagai pengganti daftar belanja. 

Dengan kata lain, sebuah pajangan dapat mengingatkan sesorang akan 

kebutuhan dan memicu pembelian (Engel et.al , 2001).  

Seorang pemasar harus melihat hal-hal yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian dan membuat suatu ketetapan bagaimana konsumen 

membuat keputusan pembeliannya. Menurut Kotler (2009) mengemukakan 

bahwa proses keputusan pembeli terdiri dari lima tahapan. Tahapan pembelian 

konsumen tersebut antara lain: 
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 Sumber : Kotler 2009 

Gambar 2.12 Tahapan Keputusan Pembelian 

  Proses pengambilan keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh 

konsumen akan melalui beberapa tahap antar lain sebagai berikut (Kotler, 2009): 

1.  Pengenalan masalah  

 Proses pembelian diawali dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan dapat timbul ketika pembeli merasakan adanya rangsangan 

eksternal atau internal yang mendorong dirinya untuk mengenali kebutuhan. 

Rangsangan internal timbul dari dalam diri manusia itu sendiri, sedangkan 

dorongan eksternal berasal dari luar diri manusia atau lingkungan. Kebutuhan 

mempunyai tingkat intensitas tertentu. Makin besar tingkat intensitasnya, maka 

akan semakin kuat dorongan yang timbul untuk menguranginya dengan jalan 

mencari obyek baru yang dapat memuaskan kebutuhannya. 

2.  Pencarian informasi  

 Konsumen yang merasakan rangsangan akan kebutuhannya kemudian akan 

terdorong untuk mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. 

Rangsangan tersebut dibagi dalam dua level. Level pertama adalah penguatan 

perhatian dimana pada level ini orang hanya sekedar lebih peka terhadap 

informasi produk. Level selanjutnya adalah pencarian informasi secara aktif 

dimana pada level ini orang mulai mencari bahan bacaan, menelepon teman, 

dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. Sumber informasi 

konsumen dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu: 

1) Sumber pribadi: keluarga,tetangga,teman, rekan.  

2) Sumber komersil: iklan, wiraniaga,kemasan, penyalur, kemasan.  

3) Sumber publik: media massa dan organisasi konsumen.  

4) Sumber eksperimental: penangan,pemeriksaan,penggunaan produk  

 5)  Evaluasi alternative  

Kerangka Pemikiran 

  Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari periklanan, promosi penjualan, 

penjualan pribadi, publisitas, dan pemasaran langsung yang umumnya digunakan 

oleh perusahaan dalam mempengaruhi minat pembelian konsumen / pelanggan. 

 Untuk menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat 

dijelaskan paradigma penelitian pada bagan/gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.13 Paradigma Penelitian 

Keterangan: 

      : Secara Parsial 

      : Secara Simultan 

 

Hipotesis 

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara atas rumusan permasalahan 

diajukan.Karena merupakan jawaban yang sifatnya sementara, maka perlu 

dilakukan pengujian hipotesis. 

Adapun ciri-ciri hipotesis yang baik antara lain : 

a. Harus sesuai dengan teori dalam bidang yang diteliti.  

b. Harus mempunyai konsistensi secara logis.  

c. Usahakan bersifat ringkas agar mudah dipahami.  

d. Harus dapat diuji.  

e. Harus dapat dihubungkan dengan teknik riset yang ada (Kriyantono, 2006: 30-

31)  

Adapun hipotesis yang penulis ajukan terhadap rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bahwa bauran promosi yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, 

penjualan pribadi, dan pemasaran langsung mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Metrox Global. 

2. Bahwa bauran promosi yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, 

penjualan pribadi, dan pemasaran langsung mempunyai pengaruh secara 

parsial terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Metrox Global.  

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi penelitian adalah suatu cara kerja agar dapat memahami 

obyek-obyek yang menjadi sasaran dan tujuan penelitian, suatu metode penelitian 

haruslah memperhatikan dan menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Hasil yang 

baik perlu dilakukan langkah-langkah secara bertahap, teliti, dan sistematis 

terhadap suatu penelitian. 

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian tentang pendekatan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dari sumber data, 

prosedur pengumpulan data, dan teknis analisis data (uji validitas, uji reliabilitas, 

analisis regresi linier berganda, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis). 

Periklanan (X1) 

Promosi Penjualan (X2) 

Penjualan Pribadi (X3) 

 

Minat Beli 
Konsumen 

(Y) 

Pemasaran Langsung (X4) 
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n  =pq.( Z α/2 )² / e² 

Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yakni 

penelitian yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis, menggunakan data 

terukur, dan yang menghasilkan simpulan yang dapat digeneralisasi (Singarimbun, 

1989:4). 

Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah pelanggan atau calon pelanggan PT. Metrox Global 

Tunjungan Plaza Surabaya. 

Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

suatu populasi, dalam penelitian ini salah satu cara menentukan besaran sampel 

sebagai berikut. 

MenurutAmirullah (1992:120), sampelmerupakan sub kelompok dari 

populasi yang dipilih dalam penelitian. Sampel adalah bagian jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dianggap dapat mewakili populasi 

tersebut.Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang diambil pada obyek penelitian 

harus dapat ditentukan dengan tepat, agar dapat mewakili atau mencerminkan 

populasi penelitian guna untuk dilakukan generalisasi. 

Besar populasi yang tidak dapat ditentukan pada penelitian ini,  maka 

dalamteknik pengambilan sampel akan dilakukan dengan menggunakan purposive 

sampling. Hal iniseperti yang diungkapkanoleh Sutrisno Hadi (2000 : 226) bahwa 

purposive sampling adalah pemilihan sekelompok subyek yang didasarkan atas 

ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang 

erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

 Berdasarkan definisi yang dijelaskan tersebut maka dalam pengambilan 

sampel dengan metode purposive sampling adalah konsumen yang membeli 

produk PT. Metrox Global dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Konsumen yang membeli produkdi PT Metrox Global baik pembelian 1 kali 

maupun berulang kali 

2. Konsumen yang berusia > 18 tahun karena pada usia tersebut adalah usia 

dewasa dan berdomisili di kota Surabaya 

Pada teknik penentuan jumlah sampel menurut Husein Umar (2003 : 107) 

dapat dilakukan dengan melalui interval taksiran yakni dengan menaksir 

parameter proporsi P yang dapat dirumuskan dengan : 

 

 

 

Keterangan : 

p = peluang benar sampel yang terambil adalah 0,50 

q = peluang salah sampel yang terambil = 1 – p = 0,50 

e = toleransi kesalahan adalah 0,10 

α = taraf nyata adalah 0,05; maka  (Z α/2) = 1,96 
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Berdasarkan rumus diatas maka pada penelitian ini jumlah sampel yang 

digunakan dapat ditentukan  sebagai berikut :  (0,5) x (0,5) x (1,96) ² / 0,1² = 96 , 

sehingga jumlah sampel penelitian adalah 96 responden dan untuk mempermudah 

cara perhitungan maka jumlah dibulatkan menjadi 100 responden karena dirasa 

kelebihan 4 responden tdak akan berpengaruh terhadap penarikan kesimpulan. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data 

Menurut jenisnya, data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif dan kuantitatif, dimana data tersebut merupakan data yang diperoleh dari 

hasil jawaban kuesioner yang dikumpulkan dan tabulasi dengan memberikan skor 

atau peringkat tertentu, data tersebut dinyatakan dengan ukuran skala interval. 

Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data pada penelitian ini penulis kelompokkan menjadi 

dua jenis, yaitu: 

1.  Data Primer 

Dalam penelitian ini sumber data yang di peroleh adalah data primer yang 

bersumber langsung dari jawaban responden (pembeli produk PT. Metrox 

Global) dimana data tersebut merupakan data yang diperoleh langsung dari 

hasil jawaban kuesioner yang dikumpulkan dan tabulasi dengan memberikan 

skor atau peringkat tertentu. 

2. Data Sekunder 

 Data yang di kumpulkan atau diperoleh dengan cara melalui data yang telah 

diteliti dan dikumpulkan oleh pihak perusahaan yang berkaitan dengan judul 

dan permasalahan dalam penelitian ini. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam melakukan pengumpulan dan memperoleh data penulis 

menggunakan dengan cara sebagai berikut : 

1. Observasi 

 Dengan cara mengadakan pengamatan dan penelitian langsung terhadap obyek 

yang akan di teliti, untuk mengetahui bagaimana upaya perusahaan untuk 

memperngaruhi keputusan pembelian konsumen. 

2. Wawancara 

 Melakukan wawancara dengan pihak manajemen perusahaan yang mempunyai 

hubungan dengan permasalahan penelitian ini, dan memberikan penjelasan dan 

rekomendasi dari pihak manajemen mengenai rencana pendistribusian 

kuesioner kepada para pelanggan perusahaan. 

3. Kuesioner 

 Dengan secara langsung memberikan kuesioner kepada pembeli, adapun 

bentuk pertanyaan kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup dengan 

menggunakan ukuran Skala Likert untuk mengukur bagaimana sikap, persepsi 

responden terhadap penerapan bauran promosi PT. Metrox Global dan yang 

digunakan untuk pengolahan data nantinya hanya kuesioner yang terkumpul 

dan terisi lengkap. 
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Dalam penelitian ini bentuk jawaban kuesioner rmenggunakan Skala 

Likert dengan lima tingkatan dari  1 sampai dengan 5. Kelima penilain pilihan 

jawaban tersebut untuk Kepentingan dan Kinerja diberikan bobot sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Alternatif jawaban skor skala likert 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Cukup Setuju 3 

Setuju/Puas 4 

Sangat Setuju 5 

Variabel Dan Definisi Operasional Variabel 

  Definisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan 

dalam bentuk dimensi-dimensi (indikator) untuk memudahkan secara operasional 

dari suatu penelitian. Variabel independen dalam penulisan ini adalah bauran 

promosi yang terdiridari: advertysing (periklanan), sales promotion (promosi 

penjualan), personal selling (penjualan pribadi), direct marketing (pemasaran 

langsung). 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi-definisi yang diberikan 

kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau 

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut (Nazir, 1999:152). 

Variabel-variabel penelitian diidentifikasikan ke dalam variabel tergantung dan 

variabel bebas, yaitu sebagai berikut : 

Variabel terikat (Y) adalah keputusan pembelian. 

  Keputusan pembelian konsumen adalah pemilihan satu tindakan dari dua 

atau lebih pilihan alternatif. Keputusan pembelian adalah penilaian yang diberikan 

oleh pembeli berdasarkan tingkat kepentingan (sangat setuju, setuju, tidak setuju, 

sangat tidak setuju). 

Adapun indikator variabel Keputusan pembelian: 

1) Program periklanan produk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

2) Program promosi penjualan yang dilakukan mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen 

3) Program penjualan pribadi yang dilakukan mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

4) Program pemasaran langsung memberikan pengaruh bagi keputusan pembelian 

konsumen. 

Variabel bebas (X)  Bauran promosi 

  Komunikasipemasaranadalahupaya memadukan fungsi-fungsi komunikasi 

pemasaran seperti advertising, personal selling, sales promotion, public relation, 

dan sebagainya guna menciptakan dan memelihara suatu brand 

relationships.Variabel komunikasi pemasaran meliputi advertysing, sales 

promotion, personal selling, direct marketing dapat dijelaskan sebagai berikut : 

  Advertysing (X1) yaitumerupakansemua penyajian non personal, promosi 

ide-ide, promosi produk-produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang 
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dibayar. 

Adapun indikator variabel Advertysing adalah : 

1) Media cetak maupun elektronik yang digunakan sesuai untuk menyampaikan 

informasi produk.   

2) Isi dan pesan iklan mudah dipahami  

3) Isi dan tayangan iklan menarik bagi konsumen 

  Sales Promotion (X2) yaitu berbagai insentif jangka pendek untuk 

mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. 

Adapun Indikator Variabel Sales Promotion : 

1) Pemberian hadiah langsung sebagai alat promosi penjualan mendorong 

keputusan pembelian. 

2) Pemberian hadiah sebagai alat promosi penjualan sering dilakukan. 

3) Pemberian diskon atau insentif sebagai alat promosi penjualan mendorong 

keputusan pembelian. 

Teknik Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik 

Teknik  Kualitas Data 

  Sebelum dilakukan analisis data, ada suatu keharusan dalam sebuah 

kuesioner untuk menjadi alat ukur dan pengumpul data yang valid dan reliabel. 

Suatu kuesioner dikatakan valid (sah) jika pertanyaan dalam kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.Suatu 

kuesioner dapat dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten dan stabil (consistency and stability) dari waktu ke 

waktu (Muhadjir, 1996). 

Uji Validitas 

 Pada uji validitas digunakan untuk keakuratan setiap butir-butir pertanyaan 

dalam kuesioner yang sudah dibuat agar dapat menjadi alat ukur yang valid dan 

dapat dipercaya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS 18.0 for windows. 

 Langkah-langkah dalam menguji validitas butir pertanyaan kuesioner: 

1) Menentukan harga kritiknya dengan melihat pada tabel. Taraf 

signifikansinya yang digunakan oleh peneliti adalah 5% atau 0,05. 

2) Mencari nilai rhitung yang diperoleh dari pengolahan data dengan program 

SPSS 18.0 for windows. 

3) Membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Apabila nilai rhitung> rtabel, maka 

butir pertanyaan tersebut valid. Sebaliknya apabila rhitung< rtabel, maka butir 

pertanyaan tersebut tidak valid.  

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat indeks yang dapat 

menunjukkan keandalan suatu alat pengukur. Uji reliabilitas ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan teknik Croanbach Alpha yaitu apabila 

diperoleh nilaiCroanbach Alpha > 0,60 maka data dapat dikatakan reliabel, 

tetapi sebaliknya jika nilai Croanbach Alpha < 0,60 maka dapat dikatakan 

tidak reliabel. Dalam melakukan uji reliabilitas maka perlu diperhatikan 

langkah-langkahnya, yaitu : 

1) Menentukan nilai rhitung yang dapat diperoleh dengan menggunakan 
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program SPSS 18.0 for windows dalam membantu untuk pengolahan data. 

2) Melakukan pembandingan antara nilai r Alpha dengan nilai yang 

ditentukan dalam teknik Croanbach Alpha yaitu 0,60. Apabila r Alpha > 

0,60 maka variabel dinyatakan reliabel, dan sebaliknya apabila r Alpha < 

0,60 maka variabel dinyatakan tidak reliabel. 

Dalam pengolahan data dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa metode analisis. 

Uji Asumsi Klasik 

UjiMultikolinearitas 

  Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variable independen. Model yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen dan tidak 

orthogonal atau nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

Jika terjadi korelasi yang kuat maka terdapat masalah Multikolinearitas. 

Panduanmengenai model regresi yang bebas Multikolinearitas yaitu jika VIF 

(variance Inflation Factor) < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas dan 

perhitunfan VIF dengan menggunakan bantuan SPSS 

Uji heteroskedastisitas 

  Menurut Santoso (2002:208), tujuan uji non-heteroskedastisitas untuk 

menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadiketidaksamaan varians dari 

residual dari suatu pengamatan kepengamatan lain. Jika varians dari residual dari 

satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan 

jika variansberbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

tidakterjadi heteroskedastisitas.Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan 

melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel dengan residualnya. Variabel 

dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas dan 

titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y. 

Uji Normalitas 

  Menurut Santoso (2002:212), tujuan uji normalitas adalah untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas, variabel terikat atau keduanya 

mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan untuk 

menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji chi square terdapat nilai 

standart reidual hasil persamaan regresi. Apbila probalitas hasil che square lebih 

kecil 0,05 maka distribusi normal dan sebaliknya distribusi tidak normal 

Selain itu deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal, maka model regresi memnuhi asumsi normalitas. 

Namun jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas 

UjiAutokorelasi 

  Ujiautokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier 

antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time 

series). Dengan kata lain menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi makaterdapatmasalahautokorelasi. 

Ujiautokorelasi perludilakukan apabila data yang dianalisis merupakan data time 
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series (Gujarati, 1993). 

 

dimana: 

d = nilai Durbin Watson 

Σei = jumlahkuadrat sisa 

Nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai d-tabel. Hasil 

perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut: 

1. Jika d < dl, berarti terdapat autokorelasi positif 

2. Jika d > (4 – dl), berarti terdapat autokorelasi negative 

3. Jika du < d < (4 – dl), berarti tidak terdapat autokorelasi 

4. Jika dl < d < du atau (4 – du), berarti tidak dapat disimpulkan 

Analisis Regresi linier Berganda dan pengujian hipotesis 

Koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (R
2
) atau R Square dan Adjusted 

R Square 

R digunakan untuk  mengetahui besarnya koefisien korelasi linear berganda 

antara variabel bebas/independen (X1-X4) dengan variable dependen/ terikat (Y) 

atau menunjukkan hubungan antara variabel independen (X1– X4) dengan variable 

dependen (Y). 

R
2 

digunakan untuk mengetahui atau menjelaskan besarnya variasi dari variable 

dependen bisadijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen tersebut 

sedangkan sisanya disebabkanfaktorlain, sedangkan untuk yang jumlah variable 

independennya lebihdaridua digunakan Adjusted R square. 

Uji Secara Simultan ( Uji F ) 

Digunakan untuk mengetahui apakah secara serentak/bersama-sama variabel 

independen berpengaruh terhadap variable dependen, digunakanuji F dilihat dari 

koefisien regresi variabel independen dengan tingkat kesalahan (  = 5%). 

Uji hipotesis simultan dengan uji F pada tingkat signifikan tertentu (jika α = 5% = 

0,05)  untuk semua variabel bebas secara bersama-sama. Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan besarnya nilai F-hitung terhadap besarnya nilai F-tabel.  

Adapun kriteria pengujian yang digunakan, yaitu : 

a) Jika F-hitung > (lebih besar) F-tabel maka Hipotesis kerja (Ha) diterima  

b) Jika F-hitung < (lebih kecil) F-tabel maka Hipotesis kerja (Ha) ditolak. 

Hipotesis dengan probabilitas : 

Ha : artinya koefisien regresi atau variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel independen secara simultan. 

Uji Secara Parsial  ( Uji t ) 

  Digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial/individu variabel 

independen berpengaruh terhadap variable dependen, dilihat dari koefisien regresi 

variabel independen dengan tingkat kesalahan (  = 5% ) 

 Uji hipotesis parsial dengan uji t pada tingkat signifikan (α = 5% = 0,05) untuk 

masing-masing variabel bebas dengan dua sisi (two tails), jadi masing-masing 

2,5% =0,025. Pengujian dilakukan dengan membandingkan besarnya nilai t-

hitung terhadap nilai t-tabel.  Adapun kriteria pengujian yang digunakan, yaitu : 

1) Jika t-hitung > (lebih besar) t-tabel maka Hipotesis kerja (Ha) diterima atau α = 

5% = 0,05 lebihbesardariprobabilitasnya/signifikansinya 
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2) Jika t-hitung < (lebih kecil) t-tabel maka Hipotesis kerja (Ha) ditolak atau  α = 

5% 0,05 lebih kecil dari probabilitasnya/ signifikansinya. 

Hipotesisdenganprobabilitas : 

Ha  :  artinya koefisien regresi atau variabel independen berpengaruh 

signifikanterhadapvariabeldependensecaraparsial. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

  Metode ini digunakan untuk memprediksi atau meramalkan keadaan 

perubahan atas naik turunnya variable dependen apabila dua atau lebih dari 

variabel independen mengalami perubahan tertentu. Adapun bentuk persamaan 

Regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan : 

Y   =  Keputusan Pembelian 

a     =  Konstanta 

b1 – b4 =  Koefisien regresi setiap variabel.       

e    = Variabel Residual 

X1  =  Periklanan(Advertising) 

X2  =  PromosiPemjualan(Sales Promotion) 

X3  =  Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

X4  =   Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Hasil Penelitian 

Sejarah Perusahaan 

PT Metrox Global adalah salah satu dari anak perusahaan dari Sakkai Group  yang 

bergerak dibidang Retail. PT. Metrox Global didirikan pada tahun 1990 hasil dari 

perluasan PT. Sakkai Group yang selalu mengembangkan usahanya  guna 

mencakup pangsa pasar yang lebih luas dan mempunyai variasi produk yang 

bervariasi. Dari hal tersbutlah maka PT. Metrox Global diberi tugas oleh PT. 

Sakkai selaku perusahaan induk untuk memegang brand-brand luar negeri yaitu 

Crocs, Bling, dan The Little Things She Needs. 

Produk asli buatan Cina dengan bahan dasar karet pilihan, Pada tahun 1990 awal 

dibukanya counter Brand Crocs di indonesia yakni tepatnya disenayan City 

Jakarta. Dari perkembangannya kemudian disusul dengan beberapa counter mall-

mall besar di indonesia. Kesuksesan PT. Metrox Global dalam memasarkan 

Brands Crocs di Indonesia membawa perusahaan  ini akhirnya dipercaya dalam 

pendistribusian Brand dari negara Singapure yaitu Little things dan Bling pada 

tahun 2002 dan 2009 secara berturut-turut. 

Adapun pendirian counter-counter PT. Metrox Global dalam perkembangannya 

sampai saat ini sudah meluas diseluruh kota-kota besar yang ada indonesia dan 

berikut ini kami sajikan pembagian sebaran brand-brand PT. Metrox global yang 

ada di Indonesia. 
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Tabel 4.1 

Pembagian Sebaran Kota produk PT. Metrox Global 
Kota Produk Lokasi mall / counter 

Surabaya - Crocs 

- Bling 

- The little things she needs 

Lenmarc, Super Mall, TP4, Grand City, Galxy 

Mall, TP3, Metro Ciputra World, TP3, 

Lenmarc, Ciputra World, Supermall 

Jakarta - Crocs 

- Bling 

- The little things she needs 

Mall Central park, Emporium Pluit, Grand 

Indonesia, Mall Kelapa Gading, Kemang 

outlet, Mall Of Indonesia, Pacific Place, 

Pejaten Village, Plaza Indonesia 2, Pluit 

Village, Puri Indah, Senayan City, Mall tman 

Anggrek 

Bandung - Crocs 
- Bling 

- The little things she needs 

Super mall Bandung, Ciwalk, Mall Paris Van 
Java 

Bali - Crocs 

- Bling 

- The little things she needs 

Kartika Plaza, Mall Bali galeria, Counter The 

wave  

Banjarmasin - Crocs 

- Bling 

- The little things she needs 

Duta Mall 

Solo - Crocs 

- Bling 

- The little things she needs 

Solo Square, Centro, Paragon 

Makasar - Crocs 

- Bling 

- The little things she needs 

Trans Studio 

Medan - Crocs 

- Bling 
- The little things she needs 

Mall Paragon 

Tangerang - Crocs 

- Bling 

- The little things she needs 

Livingworld 

Yogyakarta - Crocs 

- Bling 

- The little things she needs 

Amburukmo,Malioboro 

Sumber : PT. Metrox Global Surabaya 

PT. Metrox Global percaya dengan sebaran produk-produk yang ada 

sekarang ini hampir disemua mall-mall kota besar Indonesia dapat menjaring 

pelanggan dan calon pelanggan yang segmentasinya menengah keatas.   

Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dan misi yang dimiliki oleh PT. Metrox Global merupakan visi dan misi yang 

sejalan dengan perusahaan induknya, yaitu PT. Sakkai Group adalah ”Menjadi 

peritel terkemuka di Indonesia dalam segi penjualan dan penciptaan nilai jangka 

panjang bagi pemegang saham”, sedangkan misinya adalah ”Meningkatkan nilai 

investasi pemegang saham kami melalui keberhasilan komersial dengan menarik 

pelanggan dan meningkatkan daya saing yang mantap”. 

Visi yang terdapat pada PT. Metrox Global ialah ”Menjadi pilihan pertama 

pelanggan dalam segmen menengah ke atas dan menjadi salah satu retailer 

terkemuka di Indonesia”, sedangkan misi dari PT. Metrox Global 
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adalah ”berlandaskan pada pelanggan yang ingin memenuhi atau melampaui 

seluruh harapan para stakeholder”.  

Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. Sakkai dipimpin oleh seorang 

CEO (Chief Executif Officer) . CEO ini membawahi COO (Chief Operating 

Officer) yang mengoperasikan beberapa anak perusahaan PT.Sakkai Group yang 

diantaranya PT. Metrox Global yang yang dipimpin oleh manager umum. 

Manager Umum membawahi branch manager disetiap kota. Branch manager 

langsung membawahi operasional disetiap store/counter yang dikendalikan oleh 

setiap Supervisi yang dibantu oleh staff. 

Satu divisi sales support sebagai divisi pendukung kegiatan operasional PT. 

Metrox Global Surabaya yang terdiri atas check out (banking dan Front line), 

merchandising, receiving, accounting, LP (lost prevention), dan HRD. 

Jumlah karyawan PT. Metrox Global Surabaya keseluruhan adalah 387,  Alokasi 

jumlah karyawan dilakukan berdasarkan kebutuhan sumber daya manusia dan 

deskripsi pekerjaan pada masing-masing divisi. Alokasi karyawan PT. Metrox 

Global berdasarkat jabatan berturut-turut dapat dilihat pada ilustrasi Tabel 4.2 

berikut ini. 

Tabel 4.2 

Alokasi Karyawan PT. Metrox Global 

Jabatan Jumlah (orang) 

CEO 1 

COO 2 

General Manager 3 

General Merchandise Manager 3 

Branch Manager 6 

Supervisi 42 

Staff 294 

Total 351 

Sumber : hasil Penelusuran PT. Metrox Global TP4 Surabaya 

Tabel 4.3 

Alokasi Jabatan Karyawan sales support PT. Metrox Global Surabaya 

Jabatan Jumlah (orang) 

Check out 2 

Merchendising 7 

Accounting 3 

Receiving 10 

LP (Lost Prevention) 15 

Total 37 

Sumber : hasil Penelusuran PT. Metrox Global TP4 Surabaya 

Berikut ini adalah work flow yang terjadi pada operational store sehari-hari di PT. 

Metrox Global Surabaya. 
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Gambar 4.1 

Store operation PT. Metrox Global 

 

 
Sumber : hasil Penelusuran PT. Metrox Global TP4 Surabaya 

Job description sesuai dengan posisi jabtatan PT. Metrox Global adalah sebagai 

berikut : 

a. CEO (Chief Executif Officer) :pengelolah tertinggi diperusahaan dan 

pengambil keputusan tertinggi dalam kebijakan perusahaan. 

b. COO (Chief Operating Officer) : menjalankan fungsi manajerial harian 

kebijakan-kebijakan yang dibuat  dan diputuskan CEO 

c. General Manager : Mengatur semua kegiatan yang ada ditiap-tiap kota serta 

menetapkan target bulanan dari tiap-tiap kota tersebut 

d. Branch Manager : Mengatur semua kegiatan yang terjadi pada tiap-tiap 

counter dalam satu kota 

e. General Merchandise Manager  : Mengatur semua kegiatan yang terjadi pada 

divisi general merchandise mulai dari pemesanan, pengiriman, penyimpanan 

gudang dan pendistribusian 

f. Sales Support Manager  : Mengatur semua kegiatan yang terjadi pada divisi 

sales support. 

g. Supervisor  : Mengontrol display dan stock gudang pada masing-masing divisi. 

h. HRD  : Mengatur segala hal yang berhubungan dengan karyawan, seperti 

mengontrol keluar masuknya karyawan, absensi, shift, cuti dan keterlambatan 

karyawan. 

i. LP (Lost Prevention)  : Mengawasi semua system dan prosedur yang berlaku 

di store/ counter serta melakukan investigasi terhadap kejadian-kejadian yang 

dapat merugikan perusahaan, karyawan, atau pelanggan. 

Diskripsi Hasil Penelitan 

Pada penelitian ini juga dapat diketahui karakteristik umum konsumen  PT. 

Metrox Global Surabaya. Karakteristik konsumen yang dapat diketahui ialah jenis 

kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan per bulan, tingkat pendidikan dan frekuensi 

pembelian. 

Karakteristik jenis kelamin terbagi menjadi dua kriteria yaitu jenis kelamin 

pria dan wanita.  

 

RECEIVING ORDERING 

STORE / 

COUNTER 

GUDANG 



 JURNAL EKOMONI 

 

 

 

F I R M A N  K U R N I A  

 

Page 29 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Percent Cumulative Percent 

Laki-laki 

Perempuan 

36 

64 

36 

63 

36 

100 

Jumlah 100 100  

Sumber : Data kuesioner yang diolah  

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas konsumen PT. Metrox Global 

Surabaya berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 64 responden (64%). Hal 

ini menunjukkan bahwa responden perempuan lebih  suka berbelanja daripada 

responden berjenis kelamin laki-laki, sedangkan responden laki-laki sebanyak 36 

orang (36%).  

Karakteristik usia dibuat dalam bentuk range dan terdiri dari empat pilihan 

yaitu usia 18-24 tahun, 25-34 tahun, 35-45 tahun dan usia diatas 45 tahun. Tujuan 

dari karakteristik ini adalah agar dapat mengetahui mayoritas rentang usia yang 

menjadi konsumen PT. Metrox Global Surabaya karena akan berkaitan dengan 

strategi yang disusun oleh pihak PT. Metrox Global Surabaya. 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden berdasarkan Usia 

Umur Frekuensi Percent Cumulative Percent 

18-24 tahun 

25-34 tahun 

35-45 tahun 

Diatas 45 tahun 

18 

51 

19 

12 

18 

51 

19 

12 

18 

69 

88 

100 

Jumlah 100 100  

Sumber : Data kuesioner yang diolah 

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari 

kelompok usia 25-34 tahun dengan jumlah 51 orang (51%). Hal ini menunjukkan 

bahwa minat belanja responden terbesar  berada pada usia 25-34 tahun. 

Sedangkan kelompok usia yang paling sedikit adalah usia diatas 45 tahun yaitu 12 

orang (12%). Hal ini menunjukkan bahwa minat belanja responden terkecil berada 

pada usia yang lebih dari 45 tahun. 

Karakteristik pekerjaan terdiri dari pelajar/mahasiswa, pegawai negeri, 

wirausaha, karyawan swasta dan lainnya yang tidak disebutkan dalam pilihan 

jawaban. 

 

Analisis Model 

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas bertujuan untuk mendapatkan 

data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Uji 

validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam menjalankan fungsi ukurannya : suatu instrument pengukuran dianggap 

valid jika instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur menurut 

situasi dan kondisi penelitian (Darum, 1997).  

Pada penelitian ini, validitas data ukur dengan teknik korelasi pearson 

product moment (r). Jika nilai r hitung > tabel, maka disimpulkan bahwa item 
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pernyataan tersebut dinyatakan valid. Dalam perhitungan SPSS menghasilkan 

nilai Corrected Item Total Correlation sebagai nilai r hitung sedangkan r tabel 

pada  0,05 dengan derajat bebas df =14 (jumlah kasus – 2) .Dalam kasus ini 

jumlah pertanyaan dalam kuesioner adalah 16, df = 16-2 = 14.  r (0,05  ; 14) pada 

uji satu arah = 0,4973 (sesuai tabel r untuk α =0,05 uji satu sisi). 

Uji validitas dilakukan pada ke-16 item pernyataan dari kuesioner variabel bebas 

dan terikat guna memastikan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan 

dalam penelitian ini memiliki konsistensi internal atau mengukur aspek yang sama 

dalam kuesioner. Hasil uji validitas ditunjukkan dalam tabel berikut ini  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas 

Butir soal Corrected 

Item-Total 

Correlation 

r table Validitas 

X1.1 0,645 0,4973 Valid 

X1.2 0,693 0,4973 Valid 

X1.3 0,703 0,4973 Valid 

X2.1 0,639 0,4973 Valid 

X2.2 0,602 0,4973 Valid 

X2.3 0,753 0,4973 Valid 

X3.1 0,716 0,4973 Valid 

X3.2 0,723 0,4973 Valid 

X3.3 0,680 0,4973 Valid 

X4.1 0,632 0,4973 Valid 

X4.2 0,754 0,4973 Valid 

X4.3 0,595 0,4973 Valid 

Y1 0,641 0,4973 Valid 

Y2 0,616 0,4973 Valid 

Y3 0,672 0,4973 Valid 

Y4 0,603 0,4973 Valid 

   Sumber : Data kuesioner yang diolah  

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai r hitung untuk masing-masing 

pertanyaan dari kuesioner lebih besar dari r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa 

data yang diperoleh dari item-item penyataan yang digunakan untuk mengukur 

variabel dalam model adalah valid. 

Pembahasan 

Nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas yang positif 

menunjukkan hubungan yang positif atau searah dengan variabel minat beli 

konsumen pada PT. Metrox Global Surabaya dengan  advertising (X1), sales 

promotion (X2), personal selling (X3), direct marketing (X4). Atau dengan kata 

lain semakin  baik atau tinggi  variabel yang berpengaruh melalui advertising (X1), 

sales promotion (X2), personal selling (X3), direct marketing (X4) maka semakin 

tinggi minat berbelanja konsumen pada  PT. Metrox Global Surabaya ataupun 

sebaliknya. 
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Pengujian hipotesis atas variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

parsial melalui uji T, diperoleh nilai t hitung untuk masing-masing variabel bebas 

pada tabel 4.16. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis dari 

penelitian ini, yaitu Ho tidak semuanya diterima oleh variabel terikat dan masing-

masing variabel bebas (secara parsial) tidak semuanya berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

Variabel  advertising tidak berpengaruh terhadap minat berbelanja 

konsumen pada PT. Metrox Global Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa  

advertising baik media cetak ataupun eloktornik dengan isi dan pesan iklan perlu 

dipertahankan dengan memperhatikan pembuatan iklan tersebut agar lebih 

muadah dipahami serta dibuat semenarik mungkin akan mampu menarik minat 

beli konsumen dan yang perlu ditambahkan adalah waktu dan jam tayang iklan 

perlu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. 

Variabel  sales promotion  tidak berpengaruh terhadap minat belanja 

konsumen pada PT. Metrox Global Surabaya. Hal ini menunjukkan  bahwa bauran 

promosi yang dilakukan PT. Metrox global dalam hal sales promotion dengan 

pemberian hadiah langsung, pemberian diskon maupun insentif-insentif 

pemberian promo jangka pendek yang lain perlu lebih derealisasikan lagi agar 

mampu menarik minat beli konsumen pada PT. Metrox global. Menurut Basu 

Swastha (1994) promosi adalah arus informasi yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. 

Variabel personal selling berpengaruh terhadap minat belanja konsumen 

pada PT. Metrox Global Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Metrox 

Global dengan karyawan yang dimiliki berusaha memberikan yang terbaik bagi 

konsumen dengan karyawan yang cukup paham produk knowlwdge, karyawan 

mampu membantu pembeli mengarahkan yang pas bagi konsumennya dan 

karayawan cukup berpengalaman dalam menghadapi situasi pembelian serta 

mudah mengenali karakter calon pembeli. Dengan dilakukannya hal-hal diatas PT. 

Metrox Global mampu mempengaruhi minat beli konsumen. 

Perhitungan nilai F hitung menunjukkan variabel tanggapan konsumen 

terhadap minat belanja  melalui advertising (X1), sales promotion (X2), personal 

selling (X3), direct marketing (X4) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel minat belanja konsumen pada PT. Metrox Global 

Surabaya. 

Hasil analisis regresi yang diuraikan diatas menunjukkan adanya minat 

beli dari konsumen dipengaruhi oleh persepsi konsumen. Persepsi tersebut dapat 

dipengaruhi oleh faktor advertising, sales promotion, personal selling dan direct 

marketing.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada Bab I sampai 

dengan Bab IV, maka dapatlah penulis simpulkan penelitian ini sebagaimana 

dibawah ini. 

1. Secara parsial advertising tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada PT. Metrox Global Surabaya, berdasarkan uji hipotesis secara 
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parsial (uji t)  diperoleh t hitung (0,426 ) < t tabel  (1,661)  dengan tingkat 

Signifikansi sebesar 0,671 > 0,05 . 

2. Secara parsial sales promotion tidak berpengaruh terhadap minat belanja 

konsumen pada PT. Metrox Global Surabaya, berdasarkan uji hipotesis secara 

parsial (uji t)  diperoleh t hitung (0,973 ) < t tabel  (1,661)  dengan tingkat 

Signifikansi sebesar 0,333 > 0,05. 

3. Secara parsial personal selling tidak berpengaruh terhadap minat belanja 

konsumen pada PT. Metrox Global Surabaya, berdasarkan uji hipotesis secara 

parsial (uji t)  diperoleh t hitung (4,066) > t tabel  (1,661)  dengan tingkat 

Signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

4. Secara parsial direct marketing berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

pada PT. Metrox Global Surabaya, berdasarkan uji hipotesis secara parsial          

(uji t)  diperoleh t hitung (1,321) < t tabel  (1,661)  dengan tingkat Signifikansi 

sebesar 0,190 > 0,05. 

Saran  

Sesuai dengan kesimpulan di atas, dalam rangka meningkatkan minat 

belanja konsumen pada PT. Metrox Global Surabaya serta tercapainya tujuan 

perusahaan, maka : 

1. PT. Metrox Global Surabaya hendaknya tetap mempertahankan dan 

meningkatkan pada penyediaan dan penawaran faktor-faktor yang dianggap 

paling dominan  yang berpengaruh terhadap minat belanja konsumen pada PT. 

Metrox Global Surabaya, terutama pada variabel personal selling pada era 

persaingan bisnis retail yang semakin ketat di Surabaya sekarang ini serta lebih 

meningkatkan lagi faktor yang kurang dominan agar penambahan jumlah 

konsumen mampu terjaring secara maksimal. 

2. Pelayanan dan penguasaan knowledge merupakan faktor bauran promosi yang 

paling menentukan pagi para konsumen dalam menarik minat beli konsumen 

sehingga skill dan ketrampilan mengolah kata yang berjalan ini terus dijaga 

secara berkesinambungan serta program-program yang dijalankan dalam 

bauran promosi yakni personal selling agar terus dilakukan secara rutin 

berjangka dan terus-menerus agar minat beli konsumen PT. Metrox Global 

tetap terjaga dan semakin meningkat 

3. Penyediaan layanan produk yang tersedia dalam bentuk katalog, web, brosur 

dan segala hal yang berkaitan dengan teknologi agar terus diperhatikan karena 

merupakam salah satu faktor bauran promosi sales promotin yang perlu 

ditigkatkan. Dalam hal ini pemberian potongan langsung dan incentif disetiap 

pembelian perlu digalakkan lebih sering dan intensif serta pas waktu yang pas 

sebab akan mampu menambah pengaruh minat beli konsumen                                  

PT. MetroxGlobal. 

4. Bauaran promosi advertising yang selama ini kurang mampu menjadi faktor 

dominan hendaknya perlu digaris bawahi karena bauran promosi ini 

sesungguhnya juga penting karena diera globalisasi ini calon pelanggan PT. 

Metrox Global yang belum tahu produk-produknya akan memperhatikan lewat 

tayangan media elektronik dan media cetak sehingga diharapkan ketika calon 

pelanggan mengetahui advertising yang ditampilkan diberbagai macam media 
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periklanan akan mampu menarik perhatian dan dilain jam atau hari brikutnya 

akan datang membeli produk-produk PT. Metrox Global. 
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