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ABSTRAK 
 

Keputusan Pembelian sangat penting pada industri produk maupun jasa, 
keputusan pembelian sangat menentukan bagaimana sebuah perusahaan dipilih konsumen 
maupun pelanggannya untuk dipercaya memberikan kualitas produk maupun jasa yang 
mereka inginkan. Hal ini akan menimbulkan suatu persaingan antar pelaku bisnis untuk 
menarik minat beli masyarakat pada bisnis produk maupun jasa yang dia tawarkan. 
Demikian juga yang terjadi di kota Surabaya, khususnya persaingan perusahaan jasa di 
bidang percetakan foto digital pada Print&Prosper Digital Photo Surabaya. 

Berdasarkan isu diatas, penulis kemudian tertarik mengangkat topik ini menjadi 
sebuah judul penelitian“Pengaruh promosi, people, dan physical evidence terhadap 
keputusan pelanggan memilih jasa percetakan foto digital pada Print&Prosper Digital 
Photo Surabaya”. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari 
Promosi, People, dan Physical Evidence baik secara simultan maupun parsial terhadap 
keputusan pembelian Print&Prosper Digital Photo Surabaya.  

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa dari pengolahan data dengan menggunakan 
SPSS melalui Uji F, dihasilkan nilai F hitungse besar 17.746 > F tabel sebesar 2.70 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam 
model. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Promosi (X1), People (X2), Physical 
Evidence (X3) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Keputusan Pembelian 
pada Print&Prosper Digital Photo Surabaya. Sedangkan melalui Uji t, dihasilkan nilai t 
hitung masing-masing terdiri dari Promosi sebesar -0.258 dengan nilai signifikansi 
sebesar 1.661, People sebesar 2.995 dengan nilai signifikansi sebesar 1.661, Physical 
Evidence sebesar 3.344 dengan nilai signifikansi sebsar 1.661. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa People dan Physical Evidence secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian. Sedangkan variabel Promosi tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Promosi, People dan Physical Evidence yang mempunyai pengaruh paling dominan 
adalah dimensi Physical Evidence  (bukti fisik).  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Promosi, People, dan Physical Evidence 
mempengaruhi keputusan pelanggan memilih jasa percetakan foto digital pada 
Print&Prosper Digital Photo Surabaya.  
 
Kata kunci :  Promosi, People, Physical Evidence dan Keputusan Pembelian. 
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PENDAHULUAN 
 
 

Foto digital adalah teknologi 
digital terkini yang mudah dimanipulasi, 
retouch (diperbaiki), diberikan variasi 
desain, huruf dan sebagainya sehingga 
dapat lebih menarik lagi. Dengan 
teknologi digital, hasil fotografer 
amatirpun dapat berkesan profesional. 

Dalam hal ini, kegiatan 
pemasaran merupakan salah satu 
fungsi yang sangat penting dalam 
dunia bisnis. Dengan kata lain 
strategi pemasaran merupakan kunci 
untuk meraih tujuan organisasi 
bisnis. Memasarkan barang atau jasa 
tidak berarti hanya menawarkan atau 
menjual melainkan lebih luas dari 
itu, suatu bisnis dikatakan berhasil 
dapat dilihat dari bagaimana kegiatan 
pemasarannya. Suatu perusahaan 
akan mengalami kegagalan jika ia 
tidak mengetahui strategi yang tepat 
untuk memasarkan produknya. Oleh 
karena itu, pihak manajemen dituntut 
secara kritis untuk mengetahui 
fenomena yang terjadi disekitar 
perusahaan, sehingga dapat 
mengantisipasi dengan cepat dan 
tepat. 

Pentingnya pemasaran dalam 
masyarakat tercermin pula dalam setiap 
kehidupan masyarakat yang tidak 
terlepas dari kegiatan pemasaran yang 
ada. Selain itu  pemasaran selalu 
mendorong untuk dilakukannya 
penelitian dalam usaha memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Seperti halnya 
perusahaan manufaktur, perusahaan jasa 
juga menggunakan kegiatan pemasaran 
untuk memposisikan dirinya di pasar 
sasaran yang dipilihnya. Akan tetapi 
karena karakteristik jasa berbeda dengan 
produk barang maka pemasaran jasa 
memerlukan pendekatan tambahan. Oleh 
karena itu penyedia jasa harus 
berinteraksi secara efektif untuk 

menciptakan nilai dan manfaat yang 
unggul saat jasa itu diberikan. 

Demikian halnya PRINT & 
PROSPER Digital Photo yang 
merupakan jasa percetakan foto digital 
yang bergerak di bidang jasa percetakan 
foto digital, studio foto formal maupun 
non formal, editing foto dan pembuatan 
album foto yang berdiri sendiri sejak 18 
Mei 2012 di Jl. Dharmahusada No. 77 
Surabaya dengan 8 karyawan yang 
terdiri dari 1 manajer, 1 bagian 
administrasi, 1 kasir, 2 operator mesin, 1 
bagian editing dan desain grafis, dan 3 
bagian order yang melayani langsung 
pada konsumen. PRINT & PROSPER 
Digital Photo didirikan untuk 
memberikan pelayanan jasa percetakan 
foto yang dilengkapi dengan mesin 
berteknologi terbaru yang dikirim 
langsung dari Jepang. Dan juga 
menawarkan jasa studio foto untuk pas 
foto maupun foto keluarga. Pelayanan 
jasa percetakan foto digital Print & 
Prosper ini mengedepankan layanan jasa 
berkualitas dan kepuasan konsumen.  
 
PERUMUSAN MASALAH 
 
Berdasarkan latar belakang masalah 
diatas, maka rumusan masalah yang 
ditetapkan untuk penelitian ini adalah : 
1. Apakah promosi, people, dan 

Physical Evidence berpengaruh 
secara simultan terhadap keputusan 
pelanggan dalam memilih jasa 
percetakan foto digital pada PRINT 
& PROSPER Digital Photo ? 

2. Apakah promosi, people, dan 
Physical Evidence berpengaruh 
secara parsial terhadap keputusan 
pelanggan dalam memilih jasa 
percetakan foto digital pada PRINT 
& PROSPER Digital Photo ? 

 
Penelitian Terdahulu 
 

Danang Kurniawan (2009) 
melakukan penelitian dengan judul 
pengaruh bauran pemasaran terhadap 
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keputusan konsumen memilih jasa 
pencucian mobil pada CV. Al Kahfi 
Malang. Hasil dari penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan secara bersama-sama, 
antara variabel bauran pemasaran 
(produk, harga, tempat/ lokasi, promosi, 
people, process, dan Physical Evidence) 
terhadap keputusan konsumen dalam 
memilih jasa pencucian mobil. Dan 
terdapat pengaruh bauran pemasaran 
(produk, saluran distribusi, harga dan 
promosi, Proces, Physical evidence) 
secara parsial terhadap keputusan 
konsumen dalam memilih jasa 
pencucian mobil. Dari ketujuh variabel 
enam variable berpengaruh signifikan 
yaitu produk, saluran distribusi, harga 
dan promosi, Proces, Physical evidence 
sedangkan satu variabel tidak 
berpengaruh terhadap keputusan 
konsumen yaitu penyedia jasa (people). 
 Tri Novi Srijayanti (2008) 
melakukan penelitian dengan judul 
pengaruh bauran pemasaran terhadap 
keputusan konsumen memiliki kartu 
kredit BRI pada BRI Kantor Cabang 
Solo Slamet Riyadi. Hasil dari penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa terdapat 
banyak variasi pada masyarakat dalam 
mengambil keputusan untuk memiliki 
kartu kredit BRI. Masing-masing 
individu memiliki cara pandang yang 
berbeda-beda mengenai motivasinya 
memiliki kartu kredit, baik berdasarkan 
atas criteria produk, harga, tempat, 
promosi, personil, proses, maupun 
pelayanan purna jualnya, disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Variabel bauran pemasaran yang 

terdiri dari harga, tempat dan 
layanan purna jual mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan konsumen 
memiliki kartu kredit BRI di BRI 
Kanca Solo Slamet Riyadi. Untuk 
variabel produk, promosi, 
personel/orang dan proses tidak 
berpengaruh terhadap keputusan 
konsumen memiliki kartu kredit 

BRI di BRI  Kanca Solo Slamet 
Riyadi. 

2. Untuk variabel harga, tempat dan 
layanan purna jual mempunyai 
pengaruh yang paling dominan 
terhadap keputusan konsumen 
memiliki kartu kredit BRI di BRI 
Kanca Solo Slamet Riyadi 
dibandingkan variabel lainnya yaitu 
produk, promosi, personel/orang, 
dan proses. 

3. Terdapat perbedaan pengaruh 
variabel promosi dan pelayanan 
purna jual terhadap keputusan 
konsumen memiliki kartu kredit 
BRI di BRI kanca Solo Slamet 
Riyadi berdasarkan tingkat 
penghasilan konsumen. 
Tidak terdapat perbedaan pengaruh 
variabel produk, harga, tempat, 
personel/orang dan proses terhadap 
keputusan konsumen memiliki kartu 
kredit BRI di BRI Kanca Solo 
Slamet Riyadi berdasarkan tingkat 
penghasilan konsumen. 

 
 
KERANGKA TEORI 
 
Pengertian Pemasaran 
 

Pemasaran dimulai dengan 
pemenuhan kebutuhan manusia yang 
kemudian bertumbuh menjadi keinginan 
manusia. Proses dalam pemenuhan 
kebutuhan dan keinginan manusia inilah 
yang memunculkan konsep pemasaran. 
Konsep pemasaran adalah sebuah 
falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 
pemuasan kebutuhan konsumen 
merupakan syarat ekonomi dan sosial 
bagi kelangsungan hidup perusahaan. 
Konsep pemasaran dipaparkan oleh 
Kotler (1997 : 8) pemasaran adalah 
suatu proses sosial dan manajerial yang 
didalamnya individu dan kelompok 
mendapatkan apa yang mereka butuhkan 
dan inginkan dengan menciptakan, 
menawarkan, dan mempertukarkan 
produk yang bernilai dengan pihak lain. 
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Pemasaran menurut Kotler 
(2005 : 10) dibedakan antar definisi 
pemasaran secara sosial dan secara 
manajerial. Definisi sosial menunjukan 
peran yang dimainkan oleh pemasaran 
di masyarakat yaitu pemasaran adalah 
proses sosial yang dengan prose situ 
individu dan kelompok mendapatkan 
apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan menciptakan, menawarkan dan 
secara bebas mempertukarkan produk 
dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. 
Sedangkan definisi manajerial, 
pemasaran sering digambarkan sebagai 
seni menjual produk. 

Menurut Mowen dan Minor 
(2002) pemasaran adalah kegiatan 
manusia yang ditujukan untuk 
memuaskan kebutuhan dan keinginan 
melalui proses pertukaran. Menurut 
Rangkuti (2002), tujuan kegiatan 
pemasaran: (1) konsumen potensial 
mengetahui secara detail produk yang 
dihasilkan dan perusahaan dapat 
menyediakan semua permintaan atas 
produk yang dihasilkan, (2) perusahaan 
dapat menjelaskan secara detail semua 
kegiatan yang berhubungan dengan 
pemasaran. Kegiatan pemasaran 
meliputi kegiatan mengenai produk, 
desain produk, promosi produk, 
pengiklanan produk, komunikasi kepada 
konsumen, pengiriman produk kepada 
konsumen. 

Cara berfikir pemasaran di 
mulai dengan kebutuhan dan keinginan 
manusia, kebutuhan manusia adalah 
keadaan merasa tidak memiliki 
kepuasan dasar, sedangkan keinginan 
adalah hasrat akan pemuasan tertentu 
dari kebutuhan tersebut. Keinginan 
menjadi permintaan apabila di dukung 
dengan daya beli, maka permintaan 
adalah keinginan akan suatu produk 
yang di dukung dengan kemampuan 
serta kesediaan membelinya 
 
 
 
 

Pengertian Jasa 
 

Menurut Kotler (2005: 111) jasa 
adalah setiap tindakan atau kinerja yang 
dapat ditawarkan satu pihak kepada 
pihak lain, yang pada dasarnya tidak 
berwujud dan tidak mengakibatkan 
kepemilikan sesuatu. 

Jasa merupakan suatu kegiatan 
yang memiliki beberapa unsur 
ketakwujudan (intangibility) yang 
berhubungan dengannya yang 
melibatkan beberapa interaksi dengan 
konsumen/dengan properti dalam 
kepamilikannya dengan tidak 
menghasilkan transfer kepemilikan 
perubahan kondisi mungkin saja 
berhubungan atau bisa pula tidak 
berkaitan dengan produk fisik. 
 
Karakteristik Jasa 
 

Menurut Kotler (2005: 112) jasa 
memiliki empat karakteristik utama 
yang sangat mempengaruhi desain 
program pemasaran, yaitu : 
1. Tidak berwujud yaitu jasa tidak 

dapat dilihat, dirasa, diraba, 
didengar atau dicium sebelum 
membeli. Untuk mengurangi 
ketidakpastian, pembeli akan 
mencari bukti mutu jasa tersebut. 

2. Tidak terpisahkan yaitu jasa 
dihasilkan dan dikonsumsi secara 
bersamaan. Jasa tidak dapat 
dipisahkan dari penyedianya apakah 
penyedia tadi adalah orang atau 
mesin. 

3. Bervariasi yaitu kualitas jasa 
tergantung pada siapa yang 
menyediakan jasa, dan waktu, 
tempat dan bagaimana cara mereka 
disediakan. 

4. Tidak tahan lama yaitu jasa tidak 
dapat disimpan untuk penjualan atau 
pemakaian yang akan datang. 
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Pengertian Pelayanan Jasa 
 

Jasa sering dipandang sebagai 
suatu fenomena yang rumit. Kata jasa 
itu sendiri mempunyai banyak arti, 
mulai dari pelayanan personal (personal 
service) sampai jasa sebagai produk. 
Berbagai konsep mengenai pelayanan 
banyak dikemukakan oleh para ahli 
seperti Haksever et al (2000) 
menyatakan bahwa jasa atau atau 
pelayanan (service) didefinisikan 
sebagai kegiatan ekonomi yang 
menghasilkan waktu, tempat, bentuk, 
dan kegunaan psikologis. Menurut 
Edvardsson et al (2005) dalam 
Manajemen Operasi Jasa (Wahyu 
Ariani, 2009:11) jasa atau pelayanan 
juga merupakan kegiatan, proses dan 
interaksi serta merupakan perubahan 
dalam kondisi orang atau sesuatu dalam 
kepemilikan pelanggan. 

Sinambela (2010: 3), pada 
dasarnya setiap manusia membutuhkan 
pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat 
dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat 
dipisahkan dengan kehidupan manusia. 
Menurut Kotlern dalam Sampara 
Lukman, pelayanan adalah setiap 
kegiatan yang menguntungkan dalam 
suatu kumpulan atau kesatuan, dan 
menawarkan kepuasan meskipun 
hasilnya tidak terikat pada suatu produk 
secara fisik. 
 
Pengertian Promosi 
 

Promosi merupakan salah satu 
faktor penentu keberhasilan suatu 
program pemasaran. Betapapun 
bagusnya suatu produk, bila konsumen 
belum pernah mendengarnya dan tidak 
yakin produk itu akan berguna bagi 
mereka, maka merekatidak akan 
membelinya. 

Promosi pada hakekatnya 
adalah semua kegiatan yang 
dimaksudkan untuk 
menyampaikan atau 
mengkomunikasikan suatu produk 

kepada pasar sasaran, untuk memberi 
informasi tentang keistimewaan produk 
pada konsumen, dan yang paling penting 
adalah tentang keberadaannya, untuk 
mengubah sikap ataupun untuk 
mendorong orang untuk bertindak, 
dalam hal ini membeli. 
 Enis (dalam Alma, 2009: 170) 
mengemukakan promosi adalah 
komunikasi yang menginformasikan 
kepada pelanggan potensian mengenai 
kerberadaan sebuah produk dan 
membujuk mereka untuk memilih 
produk yang memiliki kapabilitas 
memuaskan tersebut. Kotler & Keller 
(2009: 174) menyatakan bahwa bauran 
komunikasi pemasaran terdiri dari 
delapan model komunikasi utama, yaitu 
(1) iklan, (2) promosi penjualan, (3) 
acara dan pengalaman,(4) hubungan 
masyarakat dan publisitas, (5) 
pemasaran langsung, (6) pemasaran dari 
mulut ke mulut, (7) penjualan personal. 
 
Pengertian People / Orang 
 

Orang adalah semua pelaku 
yang memainkan peran selama 
berlangsungnya proses dan konsumsi 
jasa berlangsung. Missalnya semua 
sikap dan tindakan karyawan 
mempunyai pengaruh terhadap persepsi 
konsumen atau keberhasilan waktu 
dalam pelayanan. 

Salah satu karakteristik jasa 
adalah adanya hubungan yang erat 
antara penyedia/orang pemberi jasa dan 
pengguna jasa. Baik buruknya 
pelayanan orang pemberi jasa akan 
menentukan kualitas jasa perusahaan 
dan antar pengguna jasa tersebut akan 
mempengaruhi pembelian sekarang dan 
kemudian. Pentingnya orang bagi 
pemasaran jasa mengarah pada minat 
yang lebih besar dalam pemasaran 
internal. Pemasaran internal mempunyai 
tujuan untuk menguatkan perilaku 
efektif para staf yang akan menarik 
pelanggan. 
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Menurut Lupiyoadi & Hamdani 
(2009: 75) menyatakan bahwa ”dalam 
hubungannya dengan pemasaran jasa, 
maka orang yang berfungsi sebagai 
penyedia jasa sangat mempengaruhi 
kualitas jasa yang diberikan”. Semua 
sikap dan tindakan karyawan, bahkan 
cara berpakaian karyawan dan 
penampilan karyawan berpengaruh 
terhadap persepsi konsumen atau 
keberhasilan penyampaian jasa (service 
encounter). “People dalam jasa adalah 
orang-orang yang terlibat langsung 
dalam menjalankan segala aktivitas 
perusahaan, dan merupakan faktor yang 
memegang peranan penting bagi semua 
organisasi” (Hurriyati 2005: 62). 
 
Pengertian Physical Evidence/Bukti 
Fisik 
 

Menurut Payne (2000:164) 
bukti-bukti fisik dapat dibagi menjadi 
dua jenis, yaitu: 
1.  Essential evidence, yaitu bagian dari 

sarana fisik yang dibuat oleh 
penyedia jasa mengenai desain dan 
lay out bangunan tempat di mana 
jasa diberikan. 

2.  Peripheral evidence, yaitu bagian 
sarana fisik yang memiliki sedikit 
nilai bila berdiri sendiri. 

Dalam mendesain fasilitas-
fasilitas tersebut, perlu diperhatikan 
keadaan lingkungan secara keseluruhan 
dan juga harus memperhatikan 
bagaimana pengaruhnya terhadap 
kinerja karyawan dan pelanggan. 
Proses Keputusan Pembelian 
 

Keputusan seorang pembeli juga 
dipengaruhi oleh cirri-ciri 
kepribadiannya, termasuk usia, 
pekerjaan, keadaan ekonomi. Perilaku 
konsumen akan menentukan proses 
pengambilan keputusan dalam 
melakukan pembelian. Menurut Kotler 
(1997) ada beberapa tahap dalam 
mengambil suatu keputusan untuk 
melakukan pembelian.  

 Pengertian keputusan 
pembelian, menurut Kotler dan 
Armstrong (2001: 226) adalah tahap 
dalam proses pengambilan keputusan 
pembeli dimana konsumen benar-
benar membeli. Pengambilan 
keputusan merupakan suatu kegiatan 
individu yang secara langsung 
terlibat dalam mendapatkan dan 
mempergunakan barang yang 
ditawarkan. Proses keputusan 
pembelian bagi konsumen 
merupakan tahap yang penting dalam 
pengambilan suatu keputusan.  

Menurut Kotler (2005:170), 
ada lima tahap proses keputusan 
konsumen, dan langkah-langkahnya 
adalah pengenalan masalah, 
pencarian informasi, evaluasi 
alternatif, keputusan pembelian, 
perilaku pascapembelian. 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Keputusan Pembelian 
 

Terdapat lima tahap keputusan 
pembelian dilakukan oleh konsumen 
(pelanggan) menurut Kotler & Keller 
(2012: 193) yaitu: (1) Pemilihan 
Produk, (2) Pemilihan Merek, (3) 
Pemilihan Penyalur, (4) Waktu 
Pembelian, (5) Jumlah Pembelian. 
 
Kerangka Konsep Penelitian 
 

Adanya perkembangan 
teknologi yang semakin maju meuntut 
adanya perubahan sistem percetakan 
foto. Dahulu sistem percetakan foto 
dilakukan secara manual dengan proses 
yang cukup lama tetapi sekarang ini 
telah digantikan dengan diciptakannya 
mesin berteknologi tinggi yang mampu 
mencetak foto dengan cepat dengan 
hasil yang berkualitas. Tidak bisa 
dipungkiri di tengah kondisi yang 
mengharuskan segalanya serba cepat, 
setiap orang membutuhkan pelayanan 
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jasa yang memadai untuk 
mempermudah dan memenuhi 
kebutuhan pribadi maupun bisnis seperti 
halnya pada percetakan foto. Banyak 
orang memerlukan jasa foto dan 
percetakan foto untuk memenuhi 
kelengkapan dokumen saat mengurus 
dokumen penting. Bahkan bagi bisnis 
maupun untuk seorang fotografer yang 
hanya sekedar hobi saja , hasil cetak foto 
yang berkualitas tinggi juga dibutuhkan 
karena dalam media itulah mereka 
menyampaikan suatu pesan ataupun 
kesan agar bisa dilihat, dipahami dan 
dinikmati semua orang. 
 Potensi pasar percetakan foto 
digital sendiri masih begitu besar dan 
bisnis untuk percetakan foto digital 
masih terbuka peluangnya. Setiap 
percetakan foto digital harus bisa 
menimbulkan suatu kebiasaan dan 
kepuasan hasil yang berbeda dengan 
yang dilakukan konsumen melalui 
percetakan foto pesaing. \ 

Dapat diketahui bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi keputusan 
konsumen memilih jasa percetakan foto 
digital adalah variabel promosi, people, 
process, dan Physical Evidence akan 
mempengaruhi keputusan konsumen 
memilih jasa percetakan foto digital. 
Kerangka pemikiran dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Gambar 2.6 Kerangka Konsep Pemikiran, 
Peneliti (2014) 
Keterangan : 
  Pengaruh Simultan 
  Pengaruh Parsial 

 
Hipotesis 
 

Berdasarkan rumusan masalah 
tinjauan pustaka serta kerangka 
pemikiran diatas, maka diajukan 
hipotesis sebagai berikut:  
1. Promosi, people, dan Physical 

Evidence secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pelanggan dalam memilih 
jasa percetakan foto digital pada 
PRINT & PROSPER Digital Photo. 

2. Promosi, people, dan Physical 
Evidence secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 
pelanggan dalam memilih jasa 
percetakan foto digital pada PRINT 
& PROSPER Digital Photo. 

 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Pendekatan Penelitian 
 

Pendekatan penelitian yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah penelitian explanatory research. 
Penelitian ini merupakan penelitian 
penjelasan atau explanatory research, 
yaitu penelitian yang menjelaskan 
hubungan kausal antara variabel-
variabel melalui pengujian hipotesa pada 
data yang sama. Sedangkan berdasarkan 
tingkat eksplanasi atau penjelasan, 
penelitian yang digunakan adalah 
penelitian assosiatif, menurut Sugiyono 
(2004:11) yaitu “penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui hubungan 
atau pengaruh antara dua variabel atau 
lebih”. Bentuk hubungan antar variabel 
dalam penelitian ini adalah hubungan 
kausal. 
 Penelitian kausal adalah 
penelitian yang dilakukan karena adanya 
hubungan sebab akibat, dimana ada 
suatu interaksi bisa postif maupun 
negative terhadap suatu masalah yang 
akan diteliti. 

People (X2) 

Promotion 
(X1) 

Physical 
Evidence (X3) 

Keputusan 
Pelanggan Memilih 
Jasa Cetak Foto 
Digital (Y) 
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Populasi 
 

Populasi adalah sekumpulan 
individu-individu atau obyek penelitian 
yang memiliki standar-standar tertentu 
dan ciri-ciri yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Berdasarkan kualitas dan 
ciri tersebut, populasi dapat dipahami 
sebagai sekelompok individu atau obyek 
pengamatan yang minimal memiliki satu 
persamaan karakteristik. 

Populasi adalah keseluruhan 
subyek penelitian (Arikunto: 1998:115). 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
pelanggan PRINT & PROSPER Digital 
Photo. Jumlah pelanggan PRINT & 
PROSPER Digital Photo pada bulan 
oktober 2014 sebesar 1.168 responden. 

 
Pengambilan Sampel 
 

Dalam penelitian ini yang 
dipilih sebagai sampel adalah konsumen 
yang mencetak foto di PRINT & 
PROSPER Digital Photo. Dalam suatu 
penelitian tidak semua individu dalam 
populasi dapat diteliti mengingat 
keterbatasan dalam faktor dana, tenaga 
dan waktu yang tersedia untuk 
memperoleh data tersebut. Populasi 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 
1.168 orang. Dalam penelitian ini 
populasinya adalah jumlah seluruh 
pelanggan PRINT & PROSPER Digital 
Photo yang diambil dengan teknik 
Simple random sampling. Populasi 
dalam penelitian ini adalah 1.168. 
Karena banyaknya populasi yang ada 
maka jumlah sampel (S) yang diambil 
dengan menggunakan rumus yang 
menurut (Rakhmat, 2005) adalah 
sebagai berikut : 

n = 1168 
    1+116(10%)²  

 
Keterangan: 
n = Jumlah sampel 
N = Jumlah Populasi 
e = Presesi yang digunakan 

Dengan populasi berjumlah 
1.168  responden dengan tingkat presisi 
sebesar 10%, diperoleh sampel sebanyak 
99,9 responden dibulatkan menjadi 100 
responden. 
 
Jenis Sumber dan Teknik 
Pengumpulan Data 
 

Kuesioner yaitu daftar 
pertanyaan yang diajukan kepada 
responden yang diharapkan ada jawaban 
yang tepat dalam pengumpulan data. 
Alasan menggunakan kuesioner karena 
penelitian ini merupakan penelitian 
survey dengan meminta tanggapan 
konsumen mengenai keputusan 
konsumen mengenai keputusan 
konsumen dalam memilih jasa 
percetakan foto. Penyebaran kuesioner 
dilakukan secara tertutup dimana 
peneliti menemui langsung responden 
yang telah memilih jasa percetakan foto 
di Print & Prosper Digital Photo. 
Pengumpulan data menggunakan 
instrumen kuesioner yang terdiri dari 
kuesioner promosi, people, physical 
evidence dan keputusan konsumen. 
Pemberian nilai terhadap jawaban 
pertanyaan pada kuesioner 
menggunakan skala Likert (Sugiyono, 
2001: 33). 
 
Variabel dan Definisi Operasional 
 

Azwar (2001: 61) bahwa 
identifikasi Variabel merupakan langkah 
penetapan variabel utama dalam 
penelitian dan penentuan fungsi. 
Masing-masing variabel dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Variabel bebas 

Adalah Variabel yang 
mempengaruhi variabel terikat. Adapun 
variabel bebas adalah: 
1) Promosi (X1) adalah komunikasi 

yang menginformasikan kepada 
pelanggan potensian mengenai 
kerberadaan sebuah produk dan 
membujuk mereka untuk memilih 

21 Ne
Nn
+

=
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produk yang memiliki kapabilitas 
memuaskan tersebut. 
Indikator yang dipergunakan untuk 
mengukur variabel promosi, antara 
lain : 
X1.1 = papan nama 
X1.2 = brosur 
X1.3 = sponsorship 
X1.4 = blog 

2) People (Penyedia Jasa/Orang) (X2) 
adalah orang-orang yang terlibat 
langsung dalam menjalankan segala 
aktivitas perusahaan, dan 
merupakan faktor yang memegang 
peranan penting bagi semua 
organisasi. 
Indikator yang dipergunakan untuk 
mengukur variabel people, antara 
lain : 
X2.1 =sikap dalam melayani 
X2.2 = penampilan 
X2.3 = tindakan dalam melayani 
X2.4 = cara berpakaian 

3)  Physical Evidence (X3) merupakan 
tempat dimana jasa diciptakan serta 
tempat dimana pemberi jasa dan 
pelanggan berinteraksi.  

 (1) Essential evidence, yaitu bagian dari 
sarana fisik yang dibuat oleh 
penyedia jasa mengenai desain dan 
lay out bangunan tempat di mana 
jasa diberikan. 
Indikator yang dipergunakan untuk 
mengukur variabel essential 
evidence, antara lain : 
X3.1.1 = lokasi 
X3.1.2 = lay out (bangunan, 

interior) 
X3.1.3 = tempat parkir 
X3.1.4 = accessibilily (tempat yang 

strategis) 
X3.1.5 = sarana pendukung 

(ruangan ber-AC) 
(2) Peripheral evidence, yaitu bagian 

sarana fisik yang memiliki sedikit 
nilai bila berdiri sendiri. 
Indikator yang dipergunakan untuk 
mengukur variabel peripheral 
evidence, antara lain : 

X3.2.1 = teknologi yang mendukung 
(komputer dan mesin) 
2.  Variabel terikat 

Adalah variabel yang 
dipengaruhi variabel bebas Adapun 
variabel terikat adalah Keputusan 
Konsumen Memilih Jasa (Y).  
Indikator yang dipergunakan, antara 
lain: 
1. Pilihan Produk 
2. Pilihan Merek 
3. Pilihan Penyalur 
4. Pilihan Waktu 
5. Jumlah Pembelian 

Pengukuran variabel, dilakukan 
dengan teknik penskalaan, setelah data 
primer diperoleh, maka semua jawaban 
dari kuesioner dari kuesioner yang 
masih bersifat kualitatif harus 
dikuantitatifkan dengan member bobot 
pada semua jawaban dengan skala 
Likert 5 butir mulai 1 sampai dengan 5 
di kedua ekstremnya untuk menunjukan 
tingkat pengaruh dari sangat rendah 
sampai sangat tinggi. Merangking 
factor-faktor dominan dengan 
menggunakan indeks dan nilai varian. 
Nilai indeks tinggi memberikan nilai 
peringkat lebih atas dan seterusnya. 

 Pemberian nilai dan kategori 
jawaban pada tiap-tiap pertanyaan dalam 
kuesioner adalah sebagai berikut : 
Sangat Setuju (SS) = skor 5, Setuju (S) 
= skor 4, Cukup Setuju (CS) = skor 3, 
Tidak Setuju (TS) = skor 2, Sangat 
Tidak Setuju (STS) = skor 1. 
 
Teknik Analisa Data 
 
Pengujian Instrumen Penelitian 
Uji Validitas 

Uji validitas yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah validitas 
konstruk (Construct Validity). Menurut 
Jack R. Fraenkel (dalam Siregar 
2010:163) validitas konstruk merupakan 
yang terluas cakupannya dibanding 
dengan validitas lainnya, karena 
melibatkan banyak prosedur termasuk 
validitas isi dan validitas kriteria. Uji 
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Validitas digunakan rumus korelasi 
Product Moment sebagai berikut. 
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Dimana:  

 
rxy =  koefisien korelasi suatu butir/item 
N =  jumlah subyek 
X = skor suatu butir/item 
Y  =  skor total (Arikunto, 2005: 72) 
 
Nilai r kemudian dikonsultasikan 
dengan rtabel (rkritis). Bila rhitung dari rumus 
di atas lebih besar dari rtabel maka butir 
tersebut valid, dan sebaliknya. 
 
Uji Reliabilitas 

Uji ini diperlukan untuk 
mengetahui kestabilan alat ukur. sebuah 
alat ukur dikatakan reliabel, andaikan 
pengulangan pengukuran untuk subyek 
penelitian yang sama menunjukan hasil 
yang kensisten. Tingkat reliabilitas suatu 
alat ukur dapat diketahui dengan 
menggunakan metode internal 
consistency. Metode ini hanya 
memerlukan satu kali pengujian tes saja. 
Karena tes ini diterapkan untuk 
mengetahui apakah responden telah 
menjawab pertanyaan-pertanyaan sacara 
konsisten, sehingga kesungguhan 
jawaban dapat dipercaya. 

Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan reliabilitas kesamaan 
rasional karena melihat bagaimana skor 
setiap soal dari seluruh soal 
berhubungan dengan skor sisanya. 
Dapat disimpulkan bahwa reliabilitas 
pengukuran suatu angket menunjukkan 
keajegan hasil pengukuran sekiranya 
alat pengukuran yang sama itu 
digunakan oleh orang yang berlainan 
dalam waktu yang sama atau dalam 
waktu yang berbeda. 

Alat uji ini juga digunakan 
untuk menguji konsistensi internal 
antara variabel atau konsistensi jawaban 
responden terhadap item pertanyaan 

yang diberikan kepada responden. 
Adapun untuk mengujinya digunakan 
teknik Alpha Cronbranch (α) dengan 
menggunakan program SPSS. Suatu 
instrumen dikatakan reliable apabila 
mempunyai nilai alpha lebih besar 
daripada 0,6 menurut Arikunto (2002: 
171). 
 
Rumus Alpha Cronbranch dituliskan 
sebagai berikut : 

∝  =
𝑘

𝑘 − 1
1 −

𝑠!!

𝑠!!
 

Keterangan : 
 k  = banyaknya belahan tes 
sj2  = varians belahan j; j = 1, 2, 
….K 
sx2  = varians skor tes 
 

Dalam hal ini apabila nilai 
kofisien α≥ 0,5 maka dapat dikatakan 
bahwa instrument yang digunakan 
tersebut reliable. Proses pengujian 
dilakukan sebelum penelitian 
sebenarnya dilakukan. Butir pernyataan 
yang tidak valid dan reliable tidak 
digunakan dalam penelitian sebenarnya. 
 
Transpormasi Data Ordinal ke Data 
Interval 

Karena penelitian ini 
menggunakan data ordinal seperti 
dijelaskan dalam  
operasionalisasi variabel sebelumnya, 
maka semua data ordinal yang 
terkumpul  
terlebih dahulu akan ditransformasi 
menjadi skala interval dengan 
menggunakan  Method of Successive 
Interval (Harun Al Rasyid, 1994:131). 
Langkah-langkah  
untuk melakukan transformasi data 
tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Menghitung frekuensi (f) setiap 

pilihan jawaban, berdasarkan hasil 
jawaban responden pada setiap 
pernyataan. 

b. Berdasarkan frekuensi yang 
diperoleh untuk setiap pernyataan, 
dilakukan penghitungan proporsi (p) 
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setiap pilihan jawaban dengan cara 
membagi frekuensi (f) dengan 
jumlah responden. 

c. Berdasarkan proporsi tersebut untuk 
setiap pernyataan, dilakukan 
penghitungan proporsi kumulatif 
untuk setiap pilihan jawaban 

d. Menentukan nilai batas Z (tabel 
normal) untuk setiap pernyataan dan 
setiap pilihan jawaban  

e. Menentukan nilai interval rata-rata 
untuk setiap pilihan jawaban melalui 
persamaan berikut: 
𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒  𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
!"#$%&'(&  !"#$%  !"#"$ !   !"#$%&'(&  !""#$  !"#"$

!"#$  !"#$%  !""#$  !"#"$ !   !"#$  !"#$%  !"#$%  !"#"$
  

 
Sumber : Umi Narimawati (2010:47) 

Data penelitian yang sudah 
berskala interval selanjutnya akan 
ditentukan pasangan data variabel 
independen dengan variabel dependen 
serta ditentukan persamaan yang berlaku 
untuk pasangan-pasangan tersebut. 
Adapun di dalam proses pengolahan 
data MSI tersebut, peneliti 
menggunakan bantuan program software 
MSI. 
 
Uji Asumsi Klasik 

Dalam mengestimasi dengan 
menggunakan model regresi, ada 
beberapa asumsi klasik yang harus 
dipenuhi: 
1) Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi, variabel 
terikat dan variabel bebas keduanya 
mempunyai distribusi normal ataukah 
tidak. Untuk menguji apakah distribusi 
data normal atau tidak dapat dilakukan 
beberapa cara : dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan dua cara yaitu 
melihat histogram yang membandingkan 
data observasi dengan distribusi yang 
mendekati distribusi normal dan cara 
kedua yaitu melihat normal probability 
plot yang membandingkan distribusi 
kumulatif dan distribusi normal. Dengan 
melihat tampilan grafik histogram dan 
garfik normal plot (lihat lampiran) dapat 

disimpulkan bahwa grafik p-plot 
memberikan pola distribusi yang 
mendekati normal. 
 
2) Uji Multikolinieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar 
variabel independen. Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi 
diantara variabel independen. Jika 
variabel independen saling berkorelasi, 
maka variabel-variabel tidak ortogonal. 
Untuk menguji ada atau tidak 
multikolonieritas data model regresi 
adalah sebagai berikut:  
(1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu 

estimasi model regresi empiris 
sangat tinggi.  

(2) Menganalisis matrik korelasi 
variabel-variabel independen. Jika 
antar variabel independen ada 
korelasi yang cukup tinggi 
(umumnya di atas 0,90), maka hal 
ini merupakan indikasi adanya 
multikolonieritas.  

(3) Multikolonieritas dapat dilihat dari 
tolerance dan variance inflation 
factor (FIV), dengan indikasi jika 
nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama 
dengan nilai VIF ≥ 10. 

3) Uji Heteroskedastisitas 
Gejala heteroskedastisitas terjadi 
sebagai akibat dari variasi residual yang 
tidak sama untuk semua pengamatan. 
Uji asumsi regresi heteroskedastisitas ini 
dapat dianalisa sebagai berikut : jika ada 
pola tertentu yang teratur 
(bergelombang, melebar kemudian 
menyempit) maka telah terjadi 
heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola 
yang jelas, serta titik-titik menyebar 
diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu 
Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
 
4) Uji Autokorelasi 
Maksud dari tujuan tersebut diatas 
apakah dalam model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan penggangu 
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pada periode t dengan kesalahan 
penganggu pada periode t-1 
(sebelumnya). Ada beberapa cara untuk 
menguji atau mendeteksi ada atau 
tidaknya aoutokorelasi, salah satunya 
dengan uji Durbin-Watson (DW test).45 
Dengan pengambilan keputusan ada atau 
tidaknya autokorelasi:  

 
 
Regresi Linier Berganda 

Adapun rumus yang digunakan 
menurut Sugiyono (2002:211) adalah : 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 +…+ bnXn + ε 
Dimana: 
Y = nilai hubungan variabel bebas 
terhadap variabel terikat 
a = bilangan konstanta sebagai titik 
potong 
b = koefisien regresi 
X = variabel bebas 
ε    = tingkat kesalahan 

Dari rumus tersebut, maka 
diperoleh persamaan regresi berganda 
yang 
akan dianalisis dalam penelitian ini, 
yaitu: 
Y = a + β1X1 + β2 X2 + β3 X3 + ε 
Dimana : 
a  = konstanta 
X1  = promosi 

X2  = People 
X3 = Physical evidence 
ε    = tingkat kesalahan 
 
Pengujian Hipotesis 
Uji F (Uji Simultan) 
Uji F digunakan untuk menguji variabel-
variabel bebas secara bersama-sama 
terhadap variabel terikat, seperti 
dikemukakan Sugiyono (2002:190) 
dengan rumus: 
 

𝐹 =   
𝑅!/  𝐾

1 − 𝑅! 𝑛 − 𝑘 − 1
 

Dimana : 
F = F hitung yang selanjutnya 
dibandingkan dengan Ftabel 
R2 = Koefisien determinasi 
n = jumlah sampel 
k = jumlah variabel bebas 
Pengujian dilakukan dengan cara 
membandingkan nilai Fhitung dengan 
nilai Ftabel . Apabila Fhitung > Ftabel 
dengan signifikasi di bawah 0,05 (5%), 
maka secara bersama-sama (simultan) 
variabel bebas berpengaruh signifikan 
terhadap variabel terikat dan sebaliknya 
jika Fhitung < Ftabel , maka variabel 
bebas tidak berpengaruh terhadap 
variabel terikat. 
 
Uji t (Uji Parsial) 
Uji ini berfungsi untuk menguji 
signifikasi konstanta dari setiap variabel 
bebas terhadap variabel terikat. Rumus 
yang dikemukakan oleh Sugiyono 
(2002:184) sebagai berikut: 

𝑡 =   
𝑟   𝑛 − 2
1 − 𝑟!

 

Dimana : 
t = thitung yang selanjutnya 

dikonsultasikan dengan ttabel 
r = korelasi parsial yang ditemukan 
n = jumlah sampel 

Pengujian ini dilakukan dengan 
cara membandingkan thitung dengan 
nilai ttabel,. Apabila thitung > ttabel 
dengan tingkat signifikasi dibawah 0,05 
(5%), maka secara individu (parsial) 
variabel bebas berpengaruh signifikan 

Hipotesis nol Keputusan jika 

Tidak ada autokorelasi 
positif Tolak 

0 < d < 
d
l 

Tidak ada autokorelasi 
positif No detection 

dl ≤ d 
≤
d
u 

Tidak ada autokorelasi 
negatif Tolak 

4 – dl < d 
<
 
4 

Tidak ada autokorelasi 
negatif No detection 

4 – du <– 
d
l 

Tidak ada autokorelasi, 
positif atau 
negatif 

Tidakditolak 
du < d <- 

d
u 
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terhadap variabel terikat, begitu juga 
sebaliknya. 

Secara sistematis jika nilai R2 = 1, 
maka Adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan 
jika nilai R2 = 0, maka Adjusted R2 = (1 
– k)/(n – k). Jika k > 1, maka Adjusted 
R2 akan bernilai negatif. 
 
PEMBAHASAN 
 
Deskripsi Identitas Responden  

Berikut ini penulis sajikan 
mengenai gambaran karakteristik / 
identitas responden : 

Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin 
Berdasarkan jenis kelamin, 

responden dalam penelitian ini dapat 
dikelompokkan seperti tampak pada 
tabel 4.1: 

Tabel 4.1 Identitas Responden 
Berdasarkan Jenis Kelamin  

 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pria 49 49.0 49.0 49.0 

Wanita 51 51.0 51.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: lampiran 3, diolah 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat 
diketahui bahwa mayoritas responden 
adalah berjenis kelamin pria sebesar 49 
orang atau 49%. Sedangkan sisanya 
responden wanita berjumlah 51 orang 
atau 51%. 

Identitas Responden Berdasarkan 
Usia 

Berdasarkan Usia, responden 
dalam penelitian ini dapat 
dikelompokkan seperti nampak pada 
tabel 4.2: 

Tabel 4.2 

Identitas Responden Berdasarkan Usia  

 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Vali
d 

< 20 
th 15 15.0 15.0 15.0 

21-
30 
th 

59 59.0 59.0 74.0 

31-
40 
th 

18 18.0 18.0 92.0 

> 40 
th 8 8.0 8.0 100.0 

Tota
l 100 100.0 100.0  

Sumber: lampiran 3, diolah 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat 
diketahui bahwa mayoritas usia 
responden adalah usia dibawah 20 
Tahun berjumlah 15 orang atau 15%, 
untuk usia antara 21 – 30 Tahun 
berjumlah 59 orang atau 59%, untuk 
usia responden 31 – 40 Tahun berjumlah 
18 orang atau 18%, dan sisanya 
responden yang berusia diatas 40 Tahun 
dengan jumlah hanya 8 orang atau 8%. 

Identitas Responden Berdasarkan 
Pekerjaan 

Berdasarkan pekerjaan, 
responden dalam penelitian ini dapat 
dikelompokkan seperti nampak pada  
tabel 4.3: 

Tabel 4.3 Identitas Responden 
Berdasarkan Pekerjaan  
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Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pelajar/Mahasi
swa 30 30.0 30.0 30.0 

Wiraswasta 17 17.0 17.0 47.0 

Pegawai 
Negeri/ABRI/
POLRI 

12 12.0 12.0 59.0 

Pegawai 
Swasta 31 31.0 31.0 90.0 

Lainnya 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.
0 

100.
0 

 

Sumber : Lampiran 3, diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat 
diketahui bahwa mayoritas pekerjaan 
responden adalah pegawai swasta 
berjumlah 31 orang atau 31%, pelajar/ 
mahasiswa berjumlah 30 orang atau 
30%, wiraswasta berjumlah 17 orang 
atau 17%, pegawai negeri/ ABRI/ 
POLRI dan lainnya masing-masing 
berjumlah 12 orang atau 12% dan 10 
orang atau 10%. 

Identitas Responden Berdasarkan 
Frekuensi Berkunjung 

Berdasarkan frekuensi kunjungan, 
responden dalam penelitian ini dapat 
dikelompokkan seperti nampak pada  
tabel 4.4: 

Tabel 4.4Identitas Responden 
Berdasarkan Frekuensi Berkunjung 

Frekuensi Berkunjung 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 kali 23 23.0 23.0 23.0 

> 5 kali 38 38.0 38.0 61.0 

> 10 kali 10 10.0 10.0 71.0 

> 20 kali 11 11.0 11.0 82.0 

Pelanggan 
Tetap/Member 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber : Lampiran 3, diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat 
diketahui bahwa mayoritas frekuensi 
kunjungan responden adalah pertama 
kali berkunjung berjumlah 23 orang atau 
23%, lebih dari lima kali berjumlah 38 
orang atau 38%, lebih dari sepuluh kali 
berjumlah 10 orang atau 10%, lebih dari 
dua puluh kali berjumlah 11 orang atau 
11% dan yang menjadi pelanggan atau 
member tetap berjumlah 18 orang atau 
18%. 

Diskripsi Jawaban Responden Atas 
Variabel Promosi (X1) 

Tabel 4.5 Profil Jawaban 
Responden Atas Variabel 

Promosi 

No
. Indikator 

Jawaban 
Responden 

Mea
n 

Keteranga
n 

1 

Papan nama memberikan 
informasi jelas tentang 
produk jasa yang 
ditawarkan 3.67 

Setuju 

2 

Mengetahui 
Print&Prosper Digital 
Photo dari brosur yang 
disebarkan/ disediakan 

3.27 Setuju 

3 

Mengetahui adanya 
Print&Prosper saat 
menjadi sponsorhip di 
pameran foto 

3.27 Setuju 

4 

Mengetahui 
Print&Prosper dari blog 
www.pnpdigitalphoto.co
m 

2.92 Cukup 
Setuju 

Rata-Rata 3.28 Setuju 

Sumber : Data diolah 
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas, rata-rata 
responden menjawab pernyataan dalam 
indikator variabel promosi dengan 
jawaban setuju. 

Diskripsi Jawaban Responden Atas 
Variabel People (X2) 

Tabel 4.6 Profil Jawaban Responden Atas 
Variabel People 

No. Indikator 
Jawaban  

Mean Keterangan 

1 

Sikap karyawan dalam 

 melayani sopan, ramah 
dan 

 selalu tersenyum 

3.42 Setuju 

2 
Penampilan karyawan 

 bersih dan rapi 
3.42 Setuju 

3 

Tindakan karyawan  

dalam melayani jelas,  

tanggap dan cepat 

3.15 Setuju 

4 

Cara berpakaian 
karyawan  

bersih dan rapi 

3.67 Setuju 

Rata-Rata 3.42 Setuju 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, 
rata-rata responden menjawab 
pernyataan dalam indikator variabel 
people dengan jawaban setuju. 

Diskripsi Jawaban Responden Atas 
Variabel Physical Evidence (X3) 

Tabel 4.7 Profil Jawaban Responden Atas 
Variabel Physical Evidence 

No. Indikator 
Jawaban  

Mean Keterangan 

1 
Tempat Print&Prosper 
mudah dijangkau 
kendaraan apapun 

3.67 Setuju 

2 
Tempat parkir yang 
disediakan luas dan 
keamanan terjamin 

3.27 Setuju 

3 Bangunan dan interior 
ruangan nyaman 2.92 Cukup 

Setuju 

4 Tempat strategis dan 
mudah dicari 3.67 Setuju 

5 

Ruangan nyaman ber-
AC dan fasilitas seperti 
kursi maupun meja 
bersih 

3.67 Setuju 

6 

Komputer dan mesin 
yang digunakan 
berteknologi terkini serta 
membantu mempercepat 
proses pelayanan cetak 

3.67 Setuju 

Rata-Rata 3.48 Setuju 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, 
rata-rata responden menjawab 
pernyataan dalam indikator variabel 
physical evidence dengan jawaban 
setuju. 

Diskripsi Jawaban Responden Atas 
Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Tabel 4.8 Profil Jawaban Responden Atas 
Variabel Keputusan Pembelian 

No. Indikator 
Jawaban  

Mean Keterangan 

1 

Produk (jenis cetak foto/ 
lainnya) yang disediakan 
lengkap dan sesuai 
dengan yang dibutuhkan 

2.92 Cukup 
Setuju 

2 

Identitas Print&Prosper 
dikenal dengan kualitas 
hasil cetak yang 
memuaskan 

2.92 Cukup 
Setuju 

3 

Kualitas bahan dari 
penyalur (Kodak) 
mempengaruhi kualitas 
hasil cetak 

3.42 Setuju 

4 
Waktu (jam operasional) 
untuk mencetak foto 
efektif dengan keperluan 

3.67 Setuju 

5 Dapat melayani jumlah 
cetak yang banyak 2.86 Cukup 

Setuju 
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Rata-Rata 3.22 Setuju 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, 
rata-rata responden menjawab 
pernyataan dalam indikator variabel 
keputusan pembelian dengan jawaban 
setuju. 

Uji Validitas 

Uji validitas dan reliabilitas 
kuesioner dilakukan berdasarkan hasil 
pengujian dengan perhitungan koefisien 
korelasi Pearson Product Moment 
seperti nampak pada tabel 4.5 dibawah 
ini : 

Tabel 4.9 Validitas Dan Reliabiltas 
Kuesioner 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

x1.1 73.9300 57.924 .405 .883 

x1.2 74.7000 55.566 .348 .890 

x1.3 74.9600 54.200 .462 .884 

x1.4 75.2600 53.507 .499 .882 

x2.1 73.6400 56.980 .598 .879 

x2.2 73.7100 56.693 .641 .878 

x2.3 73.6900 56.721 .590 .878 

x2.4 73.6500 56.311 .616 .878 

x3.1 74.0500 55.806 .493 .881 

x3.2 74.4900 53.929 .493 .882 

x3.3 73.9000 56.212 .657 .877 

x3.4 73.9700 55.989 .606 .878 

x3.5 73.6600 57.116 .605 .879 

x3.6 73.6300 57.993 .408 .883 

y1.1 73.8400 56.459 .599 .878 

y1.2 73.8100 56.559 .577 .879 

y1.3 73.8800 55.602 .539 .879 

y1.4 73.9500 56.513 .510 .880 

y1.5 73.8000 56.667 .544 .879 

      Sumber : Lampiran 3, hasil perhitungan	  
SPSS.	  

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas 
menunjukkan bahwa hasil pengujian 
validitas indikator dari semua variabel 
bebas maupun variabel terikat 
menunjukkan valid, karena nilai 
corrected item – total correlation (kritis) 
lebih besar dari rtabel 0,1966 sehingga 
dinyatakan bahwa semua variabel 
penelitian telah valid. 

Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk 
mengetahui keandalan atau konsistensi 
instrumen (kuesioner) yang digunakan. 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, 
dapat diketahui bahwa variabel-variabel 
tersebut telah reliabel, karena semua 
nilai alpha (rhit) lebih besar dari 0.6. 
Maka seluruh variabel penelitian 
dinyatakan reliabel.  

Uji Normalitas 

Uji normalitas berujuan untuk 
menguji apakah model regresi variabel 
terikat dan variabel bebas keduanya 
mempunyai distribusi normal ataukah 
tidak. Berdasarkan hasil perhitungan 
perhitungan SPSS diperoleh hasil 
sebagai berikut : 
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Gambar  4.1 Hasil Uji Normalitas Model 

 Berdasarkan gambar 4.1 Normal 
P-P Plot diatas, terlihat bahwa titik-titik 
tersebar mendekati garis diagonal, baik 
terletak diatas maupun dibawah garis 
maka dapat disimpulkan bahwa model 
ini berdistribusi normal.  Maka asumsi 
normalitas terpenuhi. 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan 
untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar 
variabel bebas (independen). Menguji 
adanya multikolinieritas dapat dilihat 
dari nilai VIF (Variance Inflation 
Factor). Jika nilai VIF lebih besar dari 
10, maka variabel tersebut mempunyai 
persoalan multikolinieritas dengan 
variabel bebas yang lainnya, sedangkan 
jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka 
variabel tersebut tidak memiliki 
persoalan dengan multikolinieritas. 
Hasil perhitungan nilai VIF (Variance 
Inflation Factor) dan matrik korelasi 
dari variabel independen dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.12 Nilai Variance Inflation 
Variabel Bebas 

Variabel Nilai VIF 

Promosi (X1) 1.220 

  People (X2) 1.617 

  Physical Evidence 
(X3) 

1.758 

Sumber: Lampiran 3, diolah 

Dan hasil perhitungan 
multikolinearitas dengan melihat nilai 
VIF, dapat ketahui bahwa untuk semua 
variabel mempunyai nilai VIF di bawah 
angka 10. Sehingga hasil uji 
multikolinearitas dengan menghitung 
matrik korelasi dan VIF menunjukkan 
tidak adanya multikolinearitas antar 
variabel bebas, karena nilai VIF 
dibawah angka 10. 

Uji Heterokedastisitas 

 Berikut adalah gambar terjadi 
tidaknya heterokedastisitas : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber : Lampiran 3 
Gambar 4.2Uji Heterokedastisitas 

 Dari gambar 4.2 diketahui 
bahwa plot atau titik-titik tidak 
membentuk suatu pola tertentu sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
heterokedastisitas. 

Hasil Analisis Regresi Linear 
Berganda 

Berdasarkan dari hasil 
perhitungan pengolahan data dengan 
bantuan komputer program SPSS 11.00 
for windows maka diperoleh persamaan 
regresi linier berganda pada tabel 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18	  
	  

Tabel 4.13 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Sumber : Lampiran 3. 

 
Berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut diatas, diperoleh persamaan 
regresi linier berganda sebagai berikut : 

 

 

Interprestasi dari model regresi diatas 
adalah sebagai berikut : 

1. Konstanta (β0) = 1.147 
menunjukkan besarnya variabel 
Keputusan Pembelian yang tidak 
dipengaruhi oleh variabel Promosi 
(X1), People (X2), Physical 
Evidence (X3), atau variabel bebas 
= 0 maka nilai Keputusan 
Pembelian sebesar 1.147.  

2. Nilai koefisien Promosi (β1) sebesar 
- 0.017 menunjukkan bahwa jika 
variabel Promosi (X1) ditingkatkan, 
maka akan mengakibatkan 
penurunan Keputusan Pembelian 
sebesar 0.017 dengan asumsi 
variabel lain konstan.  

3. Nilai koefisien People (β2) sebesar 
0.342 menunjukkan bahwa jika 
variabel People (X2) ditingkatkan, 

maka akan mengakibatkan 
peningkatan Keputusan Pembelian 
sebesar 0.342, dengan asumsi 
variabel lain konstan.  

4. Nilai koefisien Physical Evidence 
(β3) sebesar 0.398 menunjukkan 
bahwa jika variabel Physical 
Evidence (X3) ditingkatkan, maka 
akan mengakibatkan peningkatan 
Keputusan Pembelian sebesar 0.398, 
dengan asumsi variabel lain konstan.  

5. e= 0.437 x 2.627 = 1.1479 
e menunjukkan faktor pengganggu 
di luar model yang diteliti. 

Analisis Koefisien Korelasi Dan 
Koefisien Determinasi 

Tabel 4.14 Koefisien Korelasi Dan 
Koefisien Determinasi 

Sumber: Lampiran 3, Data Diolah 

Nilai koefisien korelasi (R) 
menunjukkan seberapa erat pengaruh 
antara variabel bebas Promosi (X1), 
People (X2), Physical Evidence (X3), 
dengan variabel tak bebas (Keputusan 
Pembelian), besarnya nilai koefisien 
korelasi adalah 0.597. Nilai tersebut 
menunjukkan bahwa pengaruh variabel 
Promosi (X1), People (X2), Physical 
Evidence (X3) dengan variabel 
Keputusan Pembelian adalah cukup erat 
atau cukup kuat.  

Nilai koefisien determinasi atau 
R2 digunakan untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel tak bebas 
(Y) yaitu variabel Keputusan Pembelian. 
Hasil dari perhitungan SPSS diperoleh 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardiz

ed 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts 

t 
Sig

. 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 

Zer
o-

orde
r 

Parti
al 

Par
t 

Toleran
ce VIF 

1 (Consta
nt) 

1.147 .437  2.62
7 

.01
0      

Promosi -.017 .066 -.023 -
.258 

.79
7 

.227 -.026 -
.02

1 

.820 1.22
0 

People .342 .114 .312 2.99
5 

.00
3 

.527 .292 .24
5 

.618 1.61
7 

Physical 
Evidenc
e 

.398 .119 .363 3.34
4 

.00
1 

.545 .323 .27
4 

.569 1.75
8 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian Model Summaryb 

Model 

R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df
1 

df
2 

Sig. F 
Change 

dimension0 1 .597a .357 .337 .43016 .357 17.746 3 96 .000 1.752 

a. Predictors: (Constant), Physical Evidence, Promosi, People 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Y	  =	  1.147	  -‐	  0.017	  X1	  +	  0.342	  X2	  +	  0.398	  X3	  +	  ei	  
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nilai R2 = 0.337 yang berarti bahwa 
sebesar 33.7% Keputusan Pembelian 
(Y) dapat dijelaskan oleh variabel 
Promosi (X1), People (X2), Physical 
Evidence (X3). Sedangkan sisanya 
66.3% dipengaruhi oleh variabel lain 
diluar model yang diteliti. 

Pengujian Hipotesis 

Sehubungan dengan perumusan 
masalah dan hipotesis penelitian yang 
diajukan sebagaimana diuraikan pada 
bagian sebelumnya, maka dapat 
dijelaskan bahwa variabel-variabel yang 
mempengaruhi Keputusan Pembelian 
adalah Promosi (X1), People (X2), 
Physical Evidence (X3). Dan dalam 
penelitian ini variabel terikatnya adalah 
Keputusan Pembelian yaitu variabel Y. 

Uji F (Uji Simultan) 

Uji serentak (uji F) 
menunjukkan bahwa seluruh variabel 
independen yang terdiri dari Promosi 
(X1), People (X2), Physical Evidence 
(X3) berpengaruh secara nyata terhadap 
variabel dependen (Keputusan 
Pembelian). 

Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 9.851 3 3.284 17.746 .000a 

Residual 17.764 96 .185   

Total 27.614 99    

a. Predictors: (Constant), Physical Evidence, Promosi, People 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Lampiran 3, Data Diolah 

Langkah-langkah pengujian : 

1. Hipotesis 
 H0 : b1 = b2 = b3 = 0 artinya 

variabel X1, X2, X3 tidak 
memberikan pengaruh 

terhadap variabel terikat 
(Y). 

 H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0 artinya 
variabel X1, X2, X3 
memberikan pengaruh 
terhadap variabel terikat 
(Y). 

2. Besarnya nilai  
F tabel = Fα (df regresi, df residual)= 

Fα (k, n – k – 1 ) 

 F tabel = F0.05 (3, 96) = 2.70    

3.   Daerah kritis atau daerah penolakan 

 Bila F hitung ≥ F tabel maka H0 
ditolak 

 Bila F hitung < F tabel maka H0 
diterima 

1. Fhitung = 17.746 
6.   Kesimpulan 

 Karena F hitung > F 
tabel yaitu 17.746 > 2.70, maka H0 
ditolak pada tingkat signifikansi 5 % 
sehingga dapat diambil kesimpulan 
bahwa semua variabel bebas (Promosi 
(X1), People (X2), Physical Evidence 
(X3)) berpengaruh secara simultan 
terhadap variabel terikat Y (Keputusan 
Pembelian). Dengan demikian hipotesis 
pertama yang menyatakan “ Bahwa 
variable Promosi, People dan Physical 
Evidence mempunyai pengaruh secara 
simultan terhadap Keputusan Pembelian 
pada Print&Prosper Digital Photo 
Surabaya “ terbukti kebenarannya. 

Uji t (Uji Parsial) 

Untuk menguji hipotesis 
digunakan uji t yang menunjukkan 
pengaruh secara parsial dari masing-
masing variabel bebas terhadap variabel 
terikat (tak bebas). Pada tahapan ini 
dilakukan pengujian terhadap pengaruh 
variabel bebas yang terdapat pada model 
yang terbentuk untuk mengetahui 
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apakah variabel bebas (X) yang ada 
dalam model secara parsial mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel     terikat (Y). 

Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Uji t 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.147 .437  2.627 .010      

Promosi -.017 .066 -.023 -.258 .797 .227 -.026 -
.021 

.820 1.220 

People .342 .114 .312 2.995 .003 .527 .292 .245 .618 1.617 

Physical 
Evidence 

.398 .119 .363 3.344 .001 .545 .323 .274 .569 1.758 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber : Lampiran 3. 

1) Uji Parsial Antara Variabel 
Promosi (X1) Terhadap Variabel 
Keputusan Pembelian (Y) 

Untuk menguji hipotesis digunakan 
uji t yang menunjukkan pengaruh 
secara parsial variabel Promosi (X1) 
terhadap variabel Keputusan 
Pembelian (Y). 
Hipotesis : 

1. H0 : β1 = 0  (Artinya, variabel 
Promosi (X1) tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel Keputusan 
Pembelian) 
H1 : β1 ≠ 0 (Artinya, variabel 
Promosi (X1)  mempunyai 
pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel Keputusan 
Pembelian) 

2. α = 0,05 dengan df (n - k - 1) = 
96 dimana ttabel = 1.661 

3. thitung = -0.258 
4. Kesimpulan : 
 Berdasarkan output SPSS versi 

18.00 diperoleh thitung sebesar -
0.258 lebih kecil dari ttabel 
sebesar 1.661 maka H0 diterima 
pada tingkat signifikansi 5% 

sehingga kesimpulannya secara 
parsial variabel Promosi (X1) 
tidak mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian.  

 
2) Uji Parsial Antara Variabel 

People (X2) Terhadap Variabel 
Keputusan Pembelian (Y) 
Untuk menguji hipotesis digunakan 
uji t yang menunjukkan pengaruh 
secara parsial variabel People (X2) 
terhadap variabel Keputusan 
Pembelian (Y). 
Hipotesis : 

1.  H0 : β2 = 0 (Artinya, variabel 
People (X2) tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel Keputusan 
Pembelian) 
H1 : β2 ≠ 0 (Artinya, variabel 
People (X2)  mempunyai 
pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel Keputusan 
Pembelian) 

2. α = 0,05 dengan df (n - k - 1) = 
96 dimana ttabel = 1.661   

3. thitung = 2.995 
4. Kesimpulan : 

Berdasarkan output SPSS versi 
18.00 diperoleh thitung sebesar 
2.995 lebih besar dari ttabel 
sebesar 1.661  maka H0 ditolak 
pada tingkat signifikansi 5% 
sehingga kesimpulannya secara 
parsial variabel People (X2) 
mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian ( 
Y ).  
 

3) Uji Parsial Antara Variabel 
Physical Evidence (X3) Terhadap 
Variabel Keputusan Pembelian 
(Y) 
Untuk menguji hipotesis digunakan 
uji t yang menunjukkan pengaruh 
secara parsial variabel Physical 
Evidence (X3) terhadap variabel 
Keputusan Pembelian (Y). 

Daerah	  Penerimaan	  Ho	  

	  

1.9855	  

Daerah	  Penolakan	  Ho	  

2.223	  

Daerah	  Penerimaan	  Ho	  

	  

1.9855	  

Daerah	  Penolakan	  Ho	  

2.223	  
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Hipotesis : 

1. H0 : β3 = 0 (Artinya, variabel 
Physical Evidence (X3) tidak 
mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel 
Keputusan Pembelian) 
H1 : β3 ≠ 0 (Artinya, variabel 
Physical Evidence (X3)  
mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel 
Keputusan Pembelian) 

2. α = 0,05 dengan df (n - k - 1) = 
96 dimana ttabel = 1.661     

3. thitung = 3.344 
4. Kesimpulan : 
Berdasarkan output SPSS versi 
18.00 diperoleh thitung sebesar 3.344 
lebih besar dari ttabel sebesar 1.661 
maka H0 ditolak pada tingkat 
signifikansi 5% sehingga 
kesimpulannya secara parsial 
variabel Physical Evidence (X3) 
mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian. 
Dengan demikian dapatlah penulis 

simpulkan bahwa hipotesis kedua yang 
menyatakan “Bahwa promosi, people, 
physical evidence berpengaruh secara 
parsial terhadap keputusan pelanggan 
dalam memilih jasa percetakan foto 
pada Print&Prosper Digital Photo 
Surabaya kurang terbukti kebenarannya. 
Hal ini disebabkan karena dari ketiga 
variabel yang terdiri dari promosi, 
people, dan Physical Evidence, ternyata 
variabel Promosi tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian, sedangkan kedua 
variabel yang lainnya (People dan 
Physical Evidence) berpengaruh 
signifikan. 

Variabel Dominan  

Nilai t hitung parsial  
menunjukkan seberapa erat hubungan 
antara variabel bebas yang meliputi 
variabel Promosi (X1), People (X2), 
Physical Evidence (X3) secara parsial 

terhadap variabel terikat Keputusan 
Pembelian (Y). 

Tabel 4.17 
Nilai t hitung Varibel Bebas 

Variable thitung sig 

Promosi (X1) -.258 .797 

  People (X2) 2.995 .003 

  Physical Evidence 
(X3) 

3.344 .001 

  Sumber: Lampiran 7, Data Diolah 

Berdasarkan data yang didapat 
dilihat pada Tabel 4.13 diatas, terlihat 
bahwa nilai t hitung terbesar adalah 
untuk variabel Physical Evidence (X3) 
sebesar 3.344, artinya secara parsial 
variabel Physical Evidence (X3) 
memberikan pengaruh yang paling 
dominan terhadap Keputusan 
Pembelian. Dan yang memberikan 
pengaruh terbesar berikutnya adalah 
variabel  People (X2). Sedangkan yang 
memberikan pengaruh yang terkecil 
terhadap Keputusan Pembelian (Y) 
adalah variabel Promosi (X1). 
 
Pembahasan Hasil Penelitian 
 

Berdasarkan hasil perhitungan 
dengan analisis regresi linear berganda 
diperoleh persamaan regresi model di 
bawah ini: 

 

 

e = 0.437 x 2.627 = 1.1479 

Dari nilai perolehan persamaan 
regresi model diketahui bahwa variabel 
People dan Physical Evidence 
menunjukkan nilai koefisien regresi 
positif, hal tersebut menunjukkan 
adanya arah positif atau hubungan 
searah dari variabel People dan Physical 
Evidence terhadap Keputusan 
Pembelian. Hal ini dapat diartikan 

Y	  =	  1.147	  -‐	  0.017	  X1	  +	  0.342	  X2	  +	  0.398	  X3	  +	  ei	  



22	  
	  

bahwa jika semakin meningkat People 
dan Physical Evidence maka Keputusan 
Pembelian akan semakin meningkat, 
begitu pula sebaliknya jika semakin 
menurun People dan Physical Evidence 
maka Keputusan Pembelian akan 
semakin menurun. Sedangkan variabel 
Promosi menunjukkan nilai koefisien 
regresi negatif, hal tersebut 
menunjukkan adanya arah negatif atau 
pengaruh yang berlawanan dan 
merupakan sebuah ring paling kecil dari 
variabel Promosi terhadap Keputusan 
Pembelian. 

Hasil analisis menunjukkan 
Promosi (X1), People (X2), Physical 
Evidence (X3) secara simultan (secara 
bersama-sama) berpengaruh secara 
signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian (Y). Hal ini diketahui dari 
hasil uji F yang menunjukkan bahwa 
nilai Fhitung 17.746 > F table 2.30  dan 
dengan probabilitas kesalahan model 
yang diuji adalah 0,000 yang berarti 
probabilitas lebih kecil dari tingkat 
signifikansi 0,05, sehingga pengaruh 
seluruh variabel independen (Promosi, 
People, Physical Evidence) terhadap 
variabel dependennya (Keputusan 
Pembelian) adalah bermakna. Dengan 
demikian hipotesis pertama penelitian 
yang berbunyi “ Promosi, People dan 
Physical Evidence berpengaruh secara 
simultan terhadap keputusan pelanggan 
memilih jasa percetakan foto pada 
Print&Prosper Digital Photo Surabaya ”  
terbukti kebenarannya.  

Seluruh variabel 
independen atau variabel bebas 
berpengaruh atau dapat menjelaskan 
variasi dari variabel terikat sebesar 
33.7%. Hal ini dibuktikan dengan 
melihat nilai koefisien determinasi  
(Adjusted R Square) sebesar 0.337 dari 
hasil analisis regresi linier berganda 
menggunakan program statistik SPSS 
seperti dalam Lampiran 3, sedangkan 
sisanya yaitu 66.3% adalah dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain di luar model. 

Angka koefisien korelasi (R) 
menunjukkan hubungan keterikatan 
antara variabel bebas Promosi, People 
dan Physical Evidence secara bersama-
sama dengan Keputusan Pembelian 
dalam menggunakan jasa percetakan 
foto digital (Y) sangat kuat karena 
menunjukkan angka sebesar 0.597. 

Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa People dan 
Physical Evidence secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian. Sedangkan  
variabel Promosi tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian. Hal ini 
dikarenakan karena dari persepsi 
pelanggan bahwa promosi yang 
dilakukan oleh Print&Prosper Digital 
Photo Surabaya kurang gencar dan 
sangat minim menggunakan media 
promosi yang umum digunakan oleh 
kebanyakan perusahaan dalam 
mempromosikan produk/jasanya. 
Selama ini media promosi yang 
digunakan hanya terbatas pada 
pemasangan papan nama di tempat, 
brosur, blog, dan sponsorship pada 
event-event yang berkaitan dengan 
pameran fotografi, sehingga konsumen 
maupun pelanggan dan masyarakat yang 
lain sangat minim sekali memperoleh 
informasi tentang jasa yang diberikan 
oleh Print&Prosper Digital Photo 
Surabaya. Dan juga informasi yang 
diperoleh konsumen maupun pelanggan 
dan masyarakat yang lain kebanyakan 
hanya berdasarkan berita dari mulut ke 
mulut. Sehingga kebanyakan dari 
konsumen maupun pelanggan dan 
masyarakat yang lain mendapatkan 
informasi adanya Print&Prosper Digital 
Photo bukan dari promosi yang telah 
digunakan.  

Jika Print&Prosper Digital Photo 
menggunakan iklan (media cetak atau 
radio) sebagai media promosi, maka 
masyarakat akan lebih mengenal dan 
mengetahui adanya Print&Prosper 
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Digital Photo. Hal ini dijelaskan oleh 
Tjiptono, 2000:22, iklan merupakan 
salah satu bentuk promosi yang paling 
banyak digunakan perusahaan dalam 
mempromosikan produknya, paling 
tidak ini bisa dilihat dari besarnya 
anggaran belanja iklan yang dikeluarkan 
setiap perusahaan untuk merek-merek 
yang dihasilkan. Iklan merupakan kunci 
pembuka untuk masuk ke elemen 
lainnya. Pengenalan promosi adalah 
tingkat minimal dari iklan. Jadi jika 
iklan akan promosi itu rendah maka 
hampir dipastikan bahwa bauran 
promosinya juga rendah. 

Dari pembahasan yang penulis 
jelaskan diatas, maka dapatlah 
disimpulkan bahwa dalam bidang usaha 
jasa percetakan foto digital, 
pelanggan/konsumen pada umumnya 
melihat pada variabel/dimensi people 
dan physical evidence daripada 
variabel/dimensi promosi. Hal ini berarti 
bahwa konsumen maupun pelanggan 
dalam memilih jasa percetakan foto 
mengutamakan kenyamanan bukti fisik 
dalam percetakan foto digital, maupun 
pelayanan karyawan yang memuaskan. 
Dengan mengandalkan hal-hal tersebut 
diatas, sampai sekarang ini 
Print&Prosper Digital Photo Surabaya 
masih dipercaya oleh pelanggannya 
untuk melakukan jasa percetakan foto 
manakala pelanggan/konsumen 
membutuhkan jasa percetakan foto. 

 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
Kesimpulan 
 

Berdasarkan uraian dan 
pembahasan diatas dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:  

Variabel Promosi, People dan 
Physical Evidence berpengaruh 
signifikan secara simultan terhadap 

Keputusan Pembelian Print&Prosper 
Digital Photo Surabaya. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa hipotesis pertama 
yang berbunyi “Promosi, People dan 
Physical Evidence berpengaruh secara 
simultan terhadap Keputusan Pelanggan 
dalam Memilih Jasa Percetakan Foto 
Digital pada Print&Prosper Digital 
Photo Surabaya” secara empiris terbukti 
kebenarannya.  

Variabel People dan Physical 
Evidence berpengaruh signifikan secara 
parsial terhadap Keputusan Pembelian 
Print&Prosper Digital Photo Surabaya, 
sedangkan variabel Promosi tidak 
berpengaruh signifikan secara parsial 
terhadap Keputusan Pembelian 
Print&Prosper Digital Photo Surabaya.  
Hal tersebut menunjukkan bahwa 
hipotesis kedua yang berbunyi 
“Promosi, People dan Physical Evidence 
berpengaruh signifikan secara parsial 
terhadap Keputusan Pelanggan dalam 
Memilih Jasa Percetakan Foto Digital 
pada Print&Prosper Digital Photo 
Surabaya” secara empiris kurang 
terbukti kebenarannya. Hal ini 
disebabkan karena dari ketiga variable 
bebas yang terdiri dari variable Promosi 
(X1), People (X2), dan Physical 
Evidence (X3), ternyata variable 
Promosi (X1) tidak mempunyai 
pengaruh secara signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian (Y). 
 
Saran 
 

Berdasarkan hasil perhitungan 
yang Berdasarkan hasil penelitian secara 
keseluruhan dan kesimpulan yang 
diperoleh, dapat dikembangkan 
beberapa saran bagi pihak–pihak yang 
berkepentingan dalam penelitian ini. 
Adapun saran–saran yang dikemukakan 
adalah sebagai berikut :  

1. Bagi pihak Print&Prosper Digital 
Photo Surabaya hendaknya lebih 
memperhatikan variable Promosi karena 
dari hasil penelitian ini ternyata variabel 
ini tidak mempunyai pengaruh 
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signifikan terhadap keputusan 
pembelian dengan cara meningkatkan 
frekuensi promosi serta penggunaan 
sarana media promosi yang lain yang 
umumnya banyak dilihat oleh 
masyarakat dan konsumen. Hal ini 
bertujuan untuk meningkatkan 
keputusan pembelian serta jumlah 
pelanggan. 
 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 
dapat memasukkan dan menambahkan 
variable lain sebagai variable bebas, 
sehingga dari penelitian lanjutan yang 
nantinya dilakukan akan dapat diketahui 
variable-variabel lain yang sangat 
mempengaruhi keputusan pembelian 
pada pengguna jasa Print&Prosper 
Digital Photo. Hal ini penting dilakukan 
karena dari hasil penelitian yang penulis 
lakukan ini, ternyata variable variabel 
bebas yang diteliti yang terdiri dari 
Promosi (X1), People (X2), dan 
Physical Evidence (X3) hanya mampu 
memprediksi sebesar 33.7% terhadap 
keputusan pembelian pada 
Print&Prosper Digital Photo.  
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