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“PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN 

KONSUMEN DALAM MEMILIH KAMAR HOTEL OLLINO GARDEN 

MALANG” 

Oleh: 

Wignyu Negoro 

DosenPembimbing: 

Prof. Dr. Surachman, SE., MSIE. 

ABSTRAKSI 

Persaingan bisnis perhotelan di Indonesia saat ini tidak sekedar dari segi 

fasilitas fisik seperti kamar, namun aspek promosi menjadi strategi ampuh dalam 

melewati persaingan dunia perhotelan. Pada persaingan memperebutkan pangsa 

pasar di kota Malang, pengusaha atau pebisnis tidak dapat hanya mengandalkan 

produk yang berkualitas, harga yang bersaing dan pelayanan terbaik, tetapi 

didukung pula dengan upaya promosi produk barang atau jasa yang dihasilkan. 

Promosi memang sangat erat hubungannya dengan penjualan, semakin baik 

promosi yang dilakukan kemungkinan peningkatan volume penjualan juga 

semakin besar. Hotel Ollino Garden Malang merupakan salah satu hotel yang 

dikategorikan baru karena mulai beroperasi tahun 2009. Ketika Hotel Ollino 

Garden muncul ditengah-tengah tingginya persaingan bisnis hotel di Malang, 

maka sudah seharusnya Hotel Ollino Garden Malang bekerja lebih keras untuk 

bertahan dalam persaingan bisnis hotel di Malang. Oleh karena itu, kegiatan 

promosi merupakan salah satu cara yang tepat untuk menghadapi permasalahan 

tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran promosi secara 

simultan maupun parsial terhadap keputusan konsumen dalam memilih kamar 



Hotel Ollino Garden Malang dan untuk mengetahui variabel bauran promosi yang 

berpengaruh dominan terhadap keputusan konsumen dalam memilih kamar Hotel 

Ollino Garden Malang yang dilaksanakan pada bulan Februari-Juni 2013. 

Diperoleh kesimpulan bahwa bauran promosi Hotel Ollino Garden Malang 

yang terdiri dari periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan 

masyarakat dan publisitas memberikan pengaruh 49,1% dalam menciptakan 

keputusan pembelian dan bauran promosi tersebut berpengaruh signifikan secara 

simultan maupun parsial terhadap keputusan pembelian. 

 

Kata Kunci: Bauran Promosi, Keputusan Pembelian, Hotel Ollino Garden 

Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sektor jasa dewasa ini telah mengalami peningkatan yang dramatis dan 

signifikan dibanding dekade sebelumnnya. Seiring dengan meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat, maka konsumsi akan barang-barang selain kebutuhan 

dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan juga makin meningkat. Hal ini 

dikenal sebagai “Great Leap Forward” atau kemajuan yang luar biasa dalam 

dunia jasa. (Syafrizal Helmy, 2010) 

Dalam dunia modern ini hotel sudah menjadi bagian sejarah umat 

manusia, pengertian hotel sendiri adalah berdasarkan Keputusan Menteri 

Parpostel no. Km 94/HK103/MPPT 1987 adalah jenis akomodasi yang 

mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan 

penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat 

umum yang dikelola secara komersil. 

Industri perhotelan berkembang pesat pada abad ke-19. Hotel-hotel 

modern mulai didirikan di banyak kota besar, semacam London, Paris, New York, 

Boston, San Fransisco, dan lainnya. Para pemilik hotel tidak lagi sekedar 

menawarkan paket pelayanan tempat tinggal sementara, namun juga menyediakan 

tempat pertemuan dan konferensi.Sejarah hotel juga mengalami perkembangan 

pada abad ke-19 yang mana bermunculan banyak hotel dengan pengertian khusus, 

contohnya adalah hotel untuk business travel semisal Ellsworth Milton Statler 

Hotel di New York yang didirikan tahun 1880. Kemudian muncul hotel mewah 

semacam Waldorf-Astoria yang di bangun pada tahun 1896 di New York dan The 



Brown Palace di Denver Colorado.Pada abad ke-20 setelah Perang Dunia I 

berakhir, jumlah hotel semakin banyak seiring perkembangan transportasi massal. 

Banyak hotel baru ini didirikan di sekitar pusat-pusat bisnis. Berkembangnya 

dunia pariwisata di dunia membuat kelahiran hotel-hotel resort yang menawarkan 

paket penginapan sekaligus akomodasi. (Anne Ahira, 2010) 

Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia cukup besar, dan 

kategori kelas tersebut memiliki kebutuhan travelling maupun bisnis yang tinggi. 

Target pasar hotel-hotel budget merupakan pebisnis menengah yang tidak tinggal 

terlalu lama, hanya satu-dua hari, untuk melakukan aktivitas perjalanan ke luar 

kota. Sekarang ini masyarakat Indonesia banyak yang melakukan perjalanan dan 

membutuhkan penginapan berupa hotel yang tidak terlalu mewah. Hotel dengan 

layanan sederhana tetapi nyaman untuk melakukan aktivitas bisnis dan wisata 

menjadi pilihan yang baik pula. 

Persaingan bisnis perhotelan di Indonesia saat ini tidak sekedar dari segi 

fasilitas fisik seperti kamar, namun aspek promosi menjadi strategi ampuh dalam 

melewati persaingan dunia perhotelan dimana saat ini sudah sangat banyak 

bermunculan hotel-hotel kelas menengah ke bawah sampai menengah ke atas. 

Orientasi masyarakat saat ini pun sedikit berubah terhadap penilaian sebuah hotel 

yang bermula dari segi fasilitas fisik seperti kelengkapan fasilitas yang disediakan 

oleh sebuah hotel menjadi lebih banyak mempertimbangkan berbagai hal seperti 

aspek promosi. 

Kota Malang sangat berpotensi untuk terus mengembangkan diri menjadi 

daerah wisata yang menjanjikan dan menarik. Kondisi ini didukung sektor 

pariwisata yang maju pesat. Dengan prospek Kota Malang yang baik, menjadikan 



banyak pengusaha mendirikan usahanya baik itu manufaktur ataupun jasa. Salah 

satunya adalah usaha perhotelan. Perhotelan di Kota Malang telah berkembang 

pesat sehingga disamping hotel-hotel berbintang juga banyak hotel-hotel melati 

yang semakin banyak dibangun yang memiliki peminat yang tidak kalah dengan 

hotel-hotel berbintang. Perkembangan hotel yang pesat di Kota Malang berfungsi 

untuk menunjang industri lain yang juga sedang berkembang di Kota Malang. 

Pada masa persaingan memperebutkan pangsa pasar yang sangat ketat di 

kota Malang, pengusaha atau pebisnis tidak dapat hanya mengandalkan produk 

yang berkualitas, harga yang bersaing dan pelayanan terbaik, tetapi didukung pula 

dengan upaya-upaya mempromosikan produk-produk barang atau jasa yang 

dihasilkan. Terlalu banyaknya bisnis perhotelan karena terlalu mudahnya izin dari 

pemerintah mendirikan usaha tersebut, maka saat ini cenderung banyak terjadi 

persaingan yang tidak sehat antara hotel-hotel yang ada seperti penetapan harga 

yang tidak sesuai dengan peraturan atau standar yang berlaku (Skalanews, 2013). 

Masalah tersebut juga diperjelas oleh PHRI kota Malang yang mana berharap 

adanya peninjauan ulang dari pemerintah Malang terhadap peraturan daerah yang 

mengatur tentang perizinan usaha perhotelan di kota Malang yang mana dianggap 

terlalu memudahkannya mendapatkan izin pembangunan usaha perhotelan 

sehingga menimbulkan persaingan yang sangat tinggi dan dianggap dapat 

menimbulkan kecurangan oleh pelaku bisnis tersebut. Hal tersebut dapat berakibat 

pada penurunan tingkat okupansi hotel di kota Malang sehingga PHRI Malang 

juga menghimbau pada pemerintah Malang untuk meningkatkan program-

program di bidang pariwisata agar lebih mampu menarik minat wisatawan 

domestik dan wisatawan asing (Bisnis.com). Maka promosi merupakan upaya 



terbaik untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam situasi saat ini 

dalam upaya merebut pangsa pasar dan menarik pelanggan sebanyak-banyaknya 

karena tidak terdapat standar yang pasti dalam penerapan kegiatan promosi 

sehingga kegiatan tersebut bersifat relatif. 

Peranan promosi dalam suatu perusahaan antara lain adalah untuk 

menyediakan informasi, merangsang permintaan, membedakan produk, 

mengingatkan dan mempertahankan pelanggan loyal, memberi dukungan pada 

reseller, menghadang pesaing, menjawab berita negatif, merumuskan fluktuasi 

permintaan, mendorong trial product, membujuk pengambilan keputusan, serta 

mempengaruhi perilaku. Salah satu tujuan dari diadakannya promosi adalah untuk 

meningkatkan volume penjualan. 

Promosi memang sangat erat hubungannya dengan penjualan, semakin 

baik promosi yang dilakukan kemungkinan peningkatan volume penjualan juga 

semakin besar. Promosi perlu dilakukan meskipun secara berkala agar produk 

tetap dikenal di masyarakat atau pelanggan sehingga volume penjualan tetap 

terjaga. Promosi tidak perlu dilakukan jika dirasa tidak memberikan dampak 

keuntungan bagi usaha bisnis, namun kenyataannya promosi dapat mempengaruhi 

penjualan. (Henry Simamora, 2000) 

Saat ini banyak dari hotel di kota Malang telah memanfaatkan berbagai 

media promosi sebagai alat menarik konsumen mulai dari hotel kelas melati 

sampai hotel berbintang sehingga tingkat persaingan bisnis hotel di kota Malang 

memang terjadi juga antara hotel kelas melati dan hotel berbintang. Mulai dari 

penggunaan media cetak sampai internet sudah lazim dilakukan oleh hotel-hotel 

yang ada di Kota Malang. 



Hotel Ollino Garden adalah salah satu business hotel yang berada di kota 

Malang dengan standar bintang 3 yang memiliki bangunan 4 (empat) lantai 

berarsitektur semi klasik romawi modern. Hotel Ollino Garden menyediakan 

beberapa macam akomodasi guna memenuhi keinginan konsumen/pelanggan 

dalam aktivitas bisnis perhotelannya, yaitu kamar, food and baverages, dan 

function. Hotel Ollino Garden Malang saat ini memiliki 90 kamar dengan 

berbagai tipe dan luas yang berbeda, mulai dari Superior, Family Suite, Moderate, 

Deluxe, Suite, Romantic Room, dan President Suite. 

Hotel Ollino Garden Malang merupakan salah satu hotel yang 

dikategorikan baru karena mulai beroperasi tahun 2009. Ketika Hotel Ollino 

Garden muncul ditengah-tengah tingginya persaingan bisnis hotel di Malang, 

maka sudah seharusnya Hotel Ollino Garden Malang bekerja lebih keras untuk 

bertahan dalam persaingan bisnis hotel di Malang atau berupaya untuk merebut 

pangsa pasar dari kompetitor terdahulu. Oleh karena itu, kegiatan promosi 

merupakan salah satu cara yang tepat untuk menghadapi permasalahan tersebut. 

Dalam hal pelaksanaan strategi pemasaran yang mencakup strategi 

produk, promosi, harga, dan tempat, secara keseluruhan Hotel Ollino Garden 

Malang telah menerapkan keempat strategi tersebut. Pada strategi promosi yang 

telah dilakukan oleh Hotel Ollino Garden Malang, meskipun berbagai alat 

promosi telah dilaksanakan secara keseluruhan, namun Hotel Ollino Garden 

Malang lebih memprioritaskan kegiatan promosi secara personal selling sekaligus 

membangun kerjasama kepada calon pengunjung potensial. Dalam bentuk 

periklanan, Hotel Ollino Garden Malang telah memasang iklan di beberapa lokasi 

seperti yang terdapat pada RS. Panti Nirmala, brosur-brosur pada beberapa travel 



agent di kota Malang, iklan melalui media internet dan website. Periklanan 

tersebut dijalankan secara berkala atau pada waktu-waktu tertentu seperti pada 

bulan ramadhan dan menjelang tahun baru. Dalam bentuk penjualan pribadi, 

Hotel Ollino Garden Malang telah melakukan beberapa kunjungan ke pemerintah 

daerah dan kota Malang, beberapa perusahaan swasta dan bank di kota Malang, 

dan perusahaan di luar kota Malang yang memiliki mitra bisnis dengan 

perusahaan di kota Malang. Selain untuk mempromosikan produk dan jasa yang 

ditawarkan, Hotel Ollino Garden Malang juga mengupayakan adanya suatu 

bentuk kerja sama dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam hal 

promosi penjualan, Hotel Ollino Garden Malang telah menerapkan diskon atau 

potongan harga pada waktu-waktu tertentu, adanya diskon atau potongan harga 

untuk kalangan tertentu seperti mitra kerja atau pelanggan tetap, pemberian 

potongan harga atau diskon berdasarkan ketentuan yang ada atau harga paket, dan 

kupon untuk potongan harga atau diskon produk tertentu. Dalam hal hubungan 

masyarakat dan publisitas, Hotel Ollino Garden Malang telah melakukan beberapa 

bentuk CSR seperti pembagian daging kurban pada saat hari raya Idul Adha, 

memberikan sumbangan pada yayasan sosial, memperkerjakan warga sekitar 

sebagai karyawan Hotel Ollino Garden Malang, mengadakan wisata bersama 

dengan anak-anak panti asuhan, liputan tentang Hotel Ollino Garden Malang di 

media surat kabar dan televisi lokal. Kurang beragamnya praktek promosi yang 

dilakukan oleh Hotel Ollino Garden Malang khususnya pada periklanan 

disebabkan oleh kategori Hotel Ollino Garden Malang sebagai business hotel 

yang otomatis target utama dari hotel ini adalah para pelaku bisnis seperti 

perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah. 



Dalam 3 bulan terakhir pada Desember 2012-Februari 2013 tingkat 

keterisisan kamar pada Hotel Ollino Garden Malang selalu mengalami penurunan. 

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tersebut juga masih berada 

dibawah tahun sebelumnya. Dengan terus menurunnya tingkat keterisian kamar 

tersebut dalam 3 bulan terakhir dan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, 

maka perlu adanya suatu evaluasi terhadap berbagai strategi yang diterapkan 

Hotel Ollino Garden Malang. Berikut merupakan data jumlah persentase 

keterisian kamar Hotel Ollino Garden Malang pada bulan Desember 2012-

Februari 2013 dan bulan Desember 2011-Februari 2012, yaitu: 

Tabel 1.1 Persentase Keterisian Kamar Hotel Ollino Garden Malang 

Desember 2012-Februari 2013 

No. Bulan Persentase Keterisian Kamar Jumlah kamar 

1. Desember 73% 1.971 

2. Januari 60% 1.620 

3. Februari 59% 1.593 

Sumber: Hotel Ollino Garden Malang 

Tabel 1.2 Persentase Keterisian Kamar Hotel Ollino Garden Malang 

Desember 2011-Februari 2012 

No. Bulan Persentase Keterisian Kamar Jumlah kamar 

1. Desember 81% 2.187 

2. Januari 64% 1.728 

3. Februari 66% 1.782 

Sumber: Hotel Ollino Garden Malang 

 



Dengan menimbang hal-hal tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan 

penelitian penulis memilih HOTEL OLLINO GARDEN, Jalan Aris Munandar 

No. 41-45 Malang, sebagai objek tempat melaksanakan penelitian dan memilih 

judul PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN 

KONSUMEN DALAM MEMILIH KAMAR HOTEL OLLINO GARDEN 

MALANG selama penulis melakukan kegiatan penelitian di Hotel Ollino Garden 

Malang. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Dari uraian yang dikemukakan diatas, masalah penelitian yang dapat 

dirumuskan adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh bauran promosi secara simultan maupun parsial 

terhadap keputusan konsumen dalam memilih kamar Hotel Ollino Garden 

Malang? 

2. Manakah variabel bauran promosi yang berpengaruh dominan terhadap 

keputusan konsumen dalam memilih kamar Hotel Ollino Garden Malang? 

1.3. TujuanPenelitian 

 Berdasarkan rumuan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh bauran promosi secara simultan maupun 

parsial terhadap keputusan konsumen dalam memilih kamar Hotel Ollino 

Garden Malang. 

2. Untuk mengetahui variabel bauran promosi yang berpengaruh dominan 

terhadap keputusan konsumen dalam memilih kamar Hotel Ollino Garden 

Malang. 



1.4. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

bisnis terutama di bidang pemasaran dan khususnya dalam pemilihan 

bauran promosi. 

2. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat menjadi sebagai bahan perbandingan dan untuk 

menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang tertarik pada bidang ini. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman yang sangat berharga dalam menerapkan teori-teori dalam 

manajemen pemasaran ke dalam dunia praktik. Eksplorasi lebih dalam atas 

beberapa praktik pemasaran yang dilakukan perusahaan akan memberikan 

cakrawala pandang yang baru guna pengembangan di masa yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang 

dan mendapatkan laba. Dengan kata lain kegiatan pemasaran mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam dunia usaha. 

Menurut Fandy Tjiptono (2008:3) "Pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan serta inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik 

produk dan nilai dengan orang lain". 

Menurut Ali Hasan (2009:6) "Pemasaran adalah merupakan sebuah konsep 

ilmu dalam strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai kepuasan bagi 

stakeholder (pelanggan, karyawan, dan pemegang saham)". 

Berdasarkan beberapa pengertian pemasaran yang telah disebutkan, maka 

dapat dikemukakan bahwa pemasaran adalah suatu usaha yang dapat digunakan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai penjualan serta meningkatkan laba 

perusahaan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, 

menetapkan harga, mendistribusikan dan mempromosikan secara efektif. 

2.2. Bauran Pemasaran 

Menurut Kotler, Keller (2009:62) "Bauran pemasaran adalah seperangkat 

alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya. 

Dengan kata lain, bahwa bauran pemasaran merupakan suatu kombinasi variabel 



yang saling mempengaruhi antara satu variabel dengan variabel lainnya dan saling 

menunjang dalam mencapai hasil yang optimal meraih tujuan perusahaan". 

Menurut Djaslim Saladin (2007:3) bauran pemasaran adalah sebagai 

berikut: "Marketing Mix adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat 

dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar 

sasaran". 

Menurut Kotler, Keller (2009:63) empat elemen bauran pemasaran adalah: 

1. Produk, dimana strategi pemasaran yang perlu diterapkan dari segi produk 

adalah dari mulai perencanaan yang baik dari suatu produk yang tepat 

untuk dipasarkan kepada konsumen, pengembangan lanjut terhadap 

produk dengan tujuan mengadaptasi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

2. Harga, merupakan penilaian akhir produk dari perusahaan yang akan 

dibebankan. 

3. Promosi, merupakan kegiatan pemberitahuan dan pembujukan kepada 

pasar tentang produk atau jasa yang baru masuk ke pasar yang baru 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

4. Distribusi, yaitu memilih dan mengelola saluran perdagangan dimana yang 

dipakai menyalurkan produk atau jasa dapat mencapai pasar sasaran serta 

mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan penanganan 

produk secara fisik. 

2.2.1.Bauran Pemasaran dalam Jasa. 

Menurut Arief (2007:88) konsep bauran pemasaran yang dikenal dengan 

4-P, yaitu product, price, promotion, dan place telah diakui manfaat dan 

efektivitasnya oleh para peneliti dan praktisi pemasaran. Namun karena marketing 



mix ini dikembangkan atas dasar studi pada industri manufaktur mempunyai 

beberapa kelemahan dan kekurangan jika diaplikasikan dalam industri jasa. 

Keterbatasan penerapan 4-P ini mendorong para peneliti untuk mengembangkan 

agar dapat diaplikasi secara lebih general, sehingga ditambahkan elemen 3-P, 

yaitu people, process dan physical evidence. 

1. Product. 

Produk merupakan elemen penting dalam sebuah program pemasaran. 

Strategi produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. 

Pembelian sebuah produk bukan hanya sekedar untuk memiliki produk 

tersebut tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada 

konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. 

2. Price. 

Oleh karena sifat jasa yang tidak nyata maka harga dapat menjadi sebuah 

indicator yang dianggap mewakili kualitas jasa tersebut. Penetapan harga 

yang terlalu murah dan jauh di bawah harga pesaing akan mengesankan 

jasa tersebut berkualitas rendah, sebaliknya  penetapan harga yang terlalu 

tinggi akan menciptakan kesan jasa tersebut sangat mahal yang merugikan 

perusahaan. Oleh karena itu, penetapan harga harus benar-benar melalui 

proses pertimbangan yang matang dan rasional serta diikuti dengan 

komunikasi yang cukup. 

3. Place. 

Tempat atau lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi 

perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumen, namun sekaligus 



juga menjadikan biaya rental atau investasi tempat menjadi semakin 

mahal. Tingginya biaya lokasi tersebut dapat terkompensasi dengan 

reducing biaya marketing.Dekorasi dan desain sering menjadi daya tarik 

tersendiri bagi konsumen agar berkunjung.Kondisi bangunan juga menjadi 

persyaratan yang memberikan kenyamanan. 

4. Promotion. 

Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasinya 

menggunakan teknik, dibawah pengendalian penjual/produsen, yang dapat 

mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk 

yang ditawarkan oleh penjual/produsen, baik secara langsung maupun 

melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembelian. Tujuan kegiatan 

promosi antara lain: 

a. Mengidentifikasi dan menarik konsumen baru. 

b. Mengkomunikasikan produk baru. 

c. Meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal 

secara luas. 

d. Menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas 

produk. 

e. Mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk. 

f. Memotivasi konsumen agar memilih atau membeli suatu produk. 

5. People. 

People merupakan aset utama dalam industri jasa, terlebih lagi people 

yang merupakan karyawan dengan performance tinggi. Kebutuhan 

konsumen terhadap karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan 



konsumen puas dan loyal. Kemampuan knowledge (pengetahuan) yang 

baik akan menjadi kompetensi dasar dalam internal perusahaan dan 

pencitraan yang baik di luar perusahaan. Faktor penting lainnya adalah 

attitude dan motivation dari karyawan dalam industri jasa.Moment of 

truthakan terjadi pada saat terjadi kontak antara karyawan dan konsumen. 

Attitude sangat penting, dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, seperti 

penampilan karyawan, suara dalam bicara, body language, ekspresi wajah, 

dan tutur kata. Sedangkan motivation karyawan diperlukan untuk 

mewujudkan penyampaian pesan dan jasa yang ditawarkan pada level 

yang diekspetasikan. 

6. Process. 

Mutu layanan jasa sangat bergantung pada proses penyampaian jasa 

kepada konsumen. Mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah 

karyawan itu sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan, seluruh 

operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan 

prosedur yang terstandarisasi oleh karyawan untuk berkompetensi, 

berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. 

7. Physical Evidence. 

Building merupakan bagian dari bukti fisik, karakteristik yang menjadi 

persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan jasa 

yang memiliki karakter.Perhatian terhadap interior, perlengkapan 

bangunan, termasuk lightning system, dan tata ruang yang lapang menjadi 

perhatian penting dan dapat mempengaruhi mood pengunjung. Bangunan 

harus dapat menciptakan susasana dengan memperhatikan ambience 



sehingga memberikan pengalaman kepada pengunjung dan dapat 

memberikan nilai tambah bagi pengunjung, khususnya menjadi syarat 

utama perusahaan jasa dengan kelas market khusus. 

2.3. Pengertian Promosi 

 Menurut Fandy Tjiptono (2008:219) “Promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran. Yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi untuk mempengaruhi atau 

membujuk, dan mengisyaratkan pesan sasaran atas perusahaan dan produknya 

agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan”. 

 Menurut Grewal and Levy (2008:10) promosi merupakan “komunikasi 

yang dilakukan oleh pemasar untuk menginformasikan, membujuk dan 

mengingatkan pembeli potensial akan produk atau jasa untuk mempengaruhi opini 

pembeli dan memperoleh respon dari pembeli”. 

 Sedangkan menurut Buchari Alma (2008:29) promosi adalah “suatu 

bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk dan atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan”. 

 Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa promosi 

merupakan suatu bentuk kegiatan perusahaan dalam meningkatkan pemasaran 

produk dan penjualan produk untuk mencapai tujuan perusahaan agar mendapat 

laba sebesar-besarnya dan memperluas pangsa pasar perusahaan. 



2.3.1. Tujuan Promosi 

 Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan 

membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran 

pemasarannya. Menurut Terence A. Shimp dalam Maroebeni (2008) secara rinci 

ketiga tujuan promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Menginformasikan (informing), dapat berupa menginformasikan pasar 

mengenai keberadaan suatu produk baru, memperkenalkan cara pemakaian 

yang baru dari suatu produk, menyampaikan perubahan harga kepada 

pasar, menjelaskan cara kerja suatu produk, menginformasikan jasa-jasa 

yang disediakan oleh perusahaan, meluruskan kesan yang keliru, 

mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli, membangun citra 

perusahaan. 

b. Membujuk konsumen sasaran (persuading), untuk membentuk pilihan 

merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi 

konsumen terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk belanja saat 

ini juga, mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga. 

c. Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas mengingatkan pembeli 

bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat, 

mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan, membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye 

iklan, menjaga agar igatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan, 

menumbuhkan persepsi konsumen terhadap suatu kebutuhan (category 

need), memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu 

produk kepada konsumen (brand awareness). 



d. Menambah nilai (adding value), terdapat tiga cara mendasar dimana 

perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka, 

inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. 

Ketiga komponen nilai tambah tersebut benar-benar independen. Promosi 

yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, 

lebi bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. 

e. Mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan (assisting), periklanan 

merupakan salah satu alat promosi. Promosi membantu perwakilan 

penjualan. Iklan mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan 

dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum 

melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. 

Upaya, waktu, dan biaya periklanan dapat dihemat karena lebih sedikit 

waktu yang diperlukan untuk member informasi kepada prospek tentang 

keistimewaan dan keunggulan produk jasa. Terlebih lagi, iklan 

melegitimasi atau membuat apa yang dinyatakan klaim oleh perwakilan 

penjual lebih kredibel. 

Secara singkat promosi berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan 

seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan, memahaminya, berubah sikap, 

menyukai, yakin, kemudian akhirnya membeli dan selalu mengingatkan produk 

tersebut. 

2.3.2. Bauran Promosi 

 Dalam setiap perusahaan banyak aktivitas yang dilakukan, tidak hanya 

menghasilkan produk, menetapkan harga dan menjual produk, akan tetapi banyak 

aktivitas lain yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah 



promosi. Kegiatan promosi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi produk, 

sebagai alat untuk menghimbau pelanggan dan sebagai alat untuk meneruskan 

informasi dalam proses pengambilan keputusan pelanggan. Promosi ini 

merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix yang sangat penting 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran barang atau jasanya. 

 Menurut Basu Swastha dan Irawan (2008:349) mendefinisikan 

promotional mix adalah ”kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-

variabel periklanan, personal selling dan alat promosi lainnya, yang kesemuanya 

direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan”. 

 Philip Kotler dan Gary Amstrong (2008:117) menjelaskan variabel bauran 

promosi sebagai berikut: 

a. Periklanan (advertising) adalah semua bentuk terbayar presentasi non 

pribadi dan promosi ide, barang atau jasa dengan sponsor tersebut. 

b. Promosi penjulan (sales promotion) adalah insentif jangka pendek untuk 

mendorong pembelian atau penjualan produk. 

c. Penjualan personal (personal selling) adalah presentasi pribadi oleh 

wiraniaga perusahaan untuk tujuan menghasilkan penjualan dan 

membangun hubungan dengan konsumen. 

d. Pemasaran langsung (direct marketing) adalah hubungan langsung dengan 

konsumen individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh 

respon segera dan membangun hubungan konsumen yang langgeng, 

penggunaan surat langsung, telepon, televisi, respon langsung, e-mail, 

internet, dan sarana lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan 

konsumen tertentu. 



Dengan demikian dapat dikatakan bauran promosi adalah kombinasi 

strategi paling baik dari variabel-variabel promosi yang terdiri dari periklanan, 

promosi penjualan, penjualan personal dan pemasaran langsung yang digunakan 

dalam komunikasi persuasif untuk mencapai tujuan program penjualan yang 

optimal. 

2.3.3. Alat Promosi 

 Untuk pelaksanaan promosi diperlukan beberapa alat yang digunakan agar 

promosi tersebut dapat berhasil dengan baik dan tepat sasaran sehingga tidak akan 

salah penggunaannya. 

2.3.3.1. Periklanan (advertising) 

 Menurut Basu Swastha dan Irawan (2008:350) “Periklanan adalah bentuk 

presentasi dan promosi non-pribadi tentang ide, barang dan jasa yang dibayar oleh 

sponsor tertentu”. 

 Menurut Kotler (2007:277) “Periklanan didefinisikan sebagai segala 

bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang atau jasa oleh suatu 

sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran”. 

 Beberapa pendapat sebelumnya, dijelaska periklanan adalah kegiatan yang 

dilakukan melalui media iklan dimana penyebarannya diarahkan pada masyarakat 

secara luas dan pelanggan potensial pada khususnya. Sehingga pada akhirnya 

masyarakat pada umumnya dan calon pelanggan diharapkan untuk melakukan 

tindakan pembelian terhadap produk yang diarahkan tersebut. 

 Tujuan periklanan bagi suatu barang akan tergantung pada tahap yang ada 

di dalam siklus kehidupan produk tersebut. Menurut Basu Swastha dan Irawan 

(2008:369) biasanya periklanan produk dilakukan untuk: 



a. Memberikan kesadaran pada pembeli tentang adanya produk baru tersebut. 

b. Mendorong distribusi merek baru. 

c. Menunjukkan kepada pembeli dengan suatu alasan bagi pembelian produk 

tersebut. 

Adapun tujuan pokok dari periklanan adalah untuk menigkatkan permintaan bagi 

produk. Permintaan dapat ditingkatkan dengan cara: 

a. Menaikan jumlah pembeli. 

b. Menaikan tingkat penggunaan barang di antara pembeli yang ada. 

Sedangkan Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2009:203) mengemukakan 

“Tujuan iklan harus muncul dari analisis mendalam tentang situasi pemasaran saat 

ini. Apabila kelas produk sudah dewasa, perusahaan adalah pemimpin pasar, dan 

penggunaan merek rendah, tujuannya merangsang lebih banyak penggunaan. 

Apabila kelas produk baru, perusahaan bukan pemimin pasar, tetapi merek itu 

lebih baik dari pesaing, tujuannya meyakinkan pasar tentang keunggulan merek”. 

Menurut Basu Swastha dan Irawan (2008:370) berdasarkan tujuannya 

periklanan dapat dibedakan ke dalam dua golongan yaitu: 

a. Pull demand advertising adalah periklanan yang ditujukan kepada pembeli 

akhir agar permintaan produk bersangkutan meningkat. Biasanya produsen 

menyarankan kepada konsumen untuk membeli produknya ke penjual 

terdekat. 

b. Push demand advertising adalah periklanan yang ditujukan kepada para 

penyalur. Maksudnya agar para penyalur bersedia meningkatkan 

permintaan produk brsangkutan dengan menjualkan sebanyak-banyaknya 



ke pembeli atau pengecer. Barang yang diiklankan biasanya berupa barang 

industri. 

2.3.3.2. Promosi Penjualan (sales promotion) 

 Menurut Kotler, Keller (2007:266) bahwa “Promosi penjualan adalah 

kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang 

untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan 

lebih besar oleh konsumen”. 

 Sedangkan Sofjan Assauri (2009:282) mendefinisikan promosi penjualan 

adalah “kegiatan promosi selain advertising, personal selling, dan publisitas yang 

dapat mendorong pembelian oleh konsumen, dan meningkatkan efektivitas 

penyalur dengan mengadakan pameran, display, exibition, peragaan atau 

demonstrasi dan berbagai kegiatan penjualan yang lain, dilakukan sewaktu-waktu 

dan tidak bersifat rutin”. 

 Menurut Buchari Alma (2008:188), tujuan promosi penjualan secara 

umum yaitu: 

a. Menarik para pembeli baru. 

b. Memberi hadiah/penghargaan kepada konsumen/pelanggan lama. 

c. Meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama. 

d. Menghindarkan konsumen lari ke merek lain. 

e. Mempopulerkan merek/meningkatkan loyalitas. 

f. Meningkatkan volume penjualan jangka pendek dalam rangka memperluas 

market share jangka panjang. 

Sifat-sifat yang terkandung dalam promosi penjualan antara lain: 



a. Komunikasi, yaitu mampu menarik perhatian dan memberi informasi yang 

memperkenalkan pelanggan pada produk. 

b. Intensif, yaitu memberikan keistimewaan dan rangsangan yang bernilai 

bagi pelanggan. 

c. Invitation, yaitu mengundang pembeli untuk membeli pada saat itu juga. 

Menurut Kotler, Keller (2007:269), bahwa promosi penjualan meliputi: 

a. Sampel adalah tawaran sejumlah produk atau jasa gratis yang dikirim dari 

rumah ke rumah, dikirim melalui pos, diambil di toko, disertakan pada 

produk lain, atau ditampilkan dalam tawaran iklan. 

b. Kupon adalah sertifikat yang memberi hak kepada pemegangnya atas 

potongan harga yang telah ditetapkan untuk produk tertentu. 

c. Tawaran uang kembali (rabat) adalah memberikan pengurangan harga 

setelah pembelian terjadi dan bukan pada saat di toko eceran. 

d. Paket harga adalah menawarkan kepada konsumen penghematan dari 

harga biasa dari suatu produk, yang dikurangkan pada label atau kemasan. 

e. Premium (hadiah pemberian) adalah barang yang ditawarkan dengan harga 

relatif rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk tertentu. 

f. Program frekuensi adalah program yang memberikan imbalan yang terkait 

dengan frekuensi dan intensitas konsumen membeli produk atau jasa 

perusahaan tersebut. 

2.3.3.3. Public Relation 

 Public relation adalah “upaya komunikasi menyeluruh dari suatu 

perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai 

kelompok terhadap perusahaan tersebut”, Fandy Tjiptono (2008). 



 Menurut Howard Bonham dalam Elqorni (2009) “Public relation is the art 

of bringing about better public understanding which breeds greater public 

confidence for any individual or organization” (Public relation adalah seni untuk 

menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam 

kepercayaan publik terhadap seseorang atau organisasi). 

 Public relation dalam bahasa Indonesia sendiri diartikan sebagai hubungan 

massa, yang berdasarkan kamus wikipedia berarti hubungan masyarakat, atau 

sering disingkat humas. 

2.3.3.4. Penjualan Tatap Muka (personal selling) 

 Pengertian personal selling adalah komunikasi langsung antara penjual 

dan calon pelanggan guna memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan 

dan membentuk pemahaman calon pelanggan terhadap produk sehingga 

pelanggan akan memperhatikan, mencoba dan diharapkan akan melakukan 

pembelian. 

 Menurut Philip Kotler, Gary Amstrong (2008:150) personal selling adalah 

“presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan dengan tujuan melakukan 

penjualan dan membangun hubungan dengan konsumen”. 

 Menurut Buchari Alma (2008:185) “penjualan tatap muka (personal 

selling)  adalah sebuah pengungkapan secara lisan dalam menghadapi seseorang 

atau beberapa calon pembeli dengan maksud untuk menciptakan penjualan”. 

 Menurut Fandy Tjiptono (2008:224) mengungkapkan sifat-sifat personal 

selling adalah sebagai berikut: 

a. Personal confrontation, yaitu adanya hubungan yang hidup, langsung, dan 

interaktif antara dua orang atau lebih. 



b. Cultivation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala 

macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan beli sampai dengan 

hubungan yang lebih akrab. 

c. Response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk 

mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. 

Fandy Tjiptono (2008:224) mengungkapkan fungsi personal selling 

sebagai berikut: 

a. Prospecting, yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan 

mereka. 

b. Targeting, yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjualan demi 

pembeli. 

c. Communicating, yaitu memberi informasi produk perusahaan kepada 

pelanggan. 

d. Selling, yakni mendekati, mempresentasikan, dan mendemonstrasikan 

mengatasi penolakan, serta menjual produk pada pelanggan. 

e. Servicing, yakni memberikan berbagai jasa dan pelayanan pada pelanggan. 

f. Information gathering, yakni melakukan riset dan intelejen pasar. 

g. Allocating, yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju. 

Bentuk-bentuk dari personal selling adalah sebagai berikut: 

a. Across the counter selling, yaitu suatu penjualan biasa di setiap toko 

eceran kecuali self service. 

b. House to house selling, yaitu pedagang keliling, dimana pedagang 

memasuki rumah ke rumah menawarkan barang yang akan dijualnya. 

Biasanya alat-alat kebutuhan rumah tangga. 



c. Salesman, yang digunakan wholeseller terhadap retailer wholeseller dapat 

pula memakai salesman yang telah terlatih sebagai alat untuk mencapai 

retailer. 

Menurut Philip Kotler (2007:305) tujuan penjualan tatap muka (personal 

selling) adalah sebagai berikut: 

a. Mencari calon, melakukan pencarian calon pelanggan atau petunjuk. 

b. Menetapkan sasaran, memutuskan bagaimana cara mengalokasikan waktu 

mereka di antara calon dan pelanggan. 

c. Berkomunikasi, mengkomunikasikan informasi tentang produk dan jasa 

perusahaan tersebut. 

d. Menjual, mendekati, melakukan presentasi, menjawab keberatan-

keberatan, dan menutupi penjualan. 

e. Melayani, menyediakan berbagai layanan kepada pelanggan, memberikan 

konsultasi tentang masalah, memberikan bantuan teknis, merencanakan 

pembiayaan, dan melakukan riset pengiriman. 

f. Mengumpulkan informasi, melakukan riset pasar dan melaksanakan tugas 

intelejen. 

g. Mengalokasikan, memutuskan pelanggan mana akan memperoleh produk 

tidak mencukupi selama kekurangan produk. 

2.4. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan studi mengenai proses-proses yang terjadi 

saat individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan, atau 

menghentikan pemakaian produk, jasa, ide, atau pengalaman dalam rangka 

memuaskan hasrat tertentu (Solomon, 1999, dalam Tjiptono, 2006). Perilaku 



konsumen adalah interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan 

kegiatan di sekitar kita dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup 

mereka (Peter & Olson, 1999).  

Menurut Schiffman dan Kanuk (dalam Tjiptono, 2006), perilaku 

konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk, jasa, 

dan gagasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku konsumen menyangkut 

perilaku seseorang dalam mendapatkan dan menghabiskan produk atau jasa 

termasuk proses pengambilan keputusannya. 

Perilaku konsumen menurut Mowen dan Minor (2002:6) didefinisikan 

sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang 

melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta 

ide-ide. Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen adalah sebagai perilaku yang terlibat dalam hal perencanaan, 

pembelian, dan penentuan produk serta jasa yang konsumen harapkan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga ada dua komponen 

kunci yang harus dilakukan perusahaan untuk memahami perilaku konsumen 

yaitu perusahaan harus berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, 

dan perusahaan mempelajari proses pertukaran yaitu dua pihak yang saling 

mentransfer sesuatu yang bernilai bagi orang lain. 

2.5. Keputusan Pembelian Konsumen 

Pemahaman kebutuhan dan proses pembelian konsumen adalah sangat 

penting dalam membangun strategi pemasaran yang efektif. Dengan mengerti, 

bagaimana pembeli melalui proses pengenalan masalah, pencarian informasi, 



mengevaluasi alternatif, memutuskan membeli, dan perilaku setelah membeli, 

para pemasar dapat mengambil isyarat-isyarat penting bagaimana memenuhi 

kebutuhan pembeli. Menurut Kotler dan Armstrong (2008:181) keputusan 

pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek mana yang dibeli. 

2.5.1. Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotlerdan Armstrong (2008:179) tahap-tahap yang dilewati 

pembeli untuk mencapai keputusan membeli melewati lima tahap, yaitu: 

1. Pengenalan Masalah; Proses pembelian dimulai dengan pengenalan 

kebutuhan (need recognition)-pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal ketika salah 

satu kebutuhan normal seseorang seperti rasa lapar, haus, seks-timbul pada 

tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi dorongan. Kebutuhan juga 

bisa dipicu oleh rangsangan eksternal seperti iklan dan diskusi dengan 

teman. 

2. Pencarian Informasi; Konsumen yang tertarik mungkin mencari lebih 

banyak informasi atau mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu kuat 

dan produk yang memuaskan ada di dekat konsumen itu, konsumen 

mungkin akan membelinya kemudian. Jika tidak, konsumen bisa 

menyimpan kebutuhan itu dalam ingatannya atau melakukan pencarian 

informasi (information search) yang berhubungan dengan kebutuhan. 

3. Evaluasi Alternatif; Tahap dari proses keputusan membeli, yaitu 

bagaimana konsumen memproses informasi untuk sampai pada pilihan 

merek. Namun, konsumen tidak menggunakan proses evaluasi yang 

sederhana dan tunggal dalam semua situasi pembelian. Sebagai gantinya, 



beberapa proses evaluasi dilaksanakan.Konsumen sampai pada sikap 

terhadap merek yang berbeda melalui beberapa prosedur evaluasi. 

Bagaimana cara konsumen mengevaluasi alternatif bergantung pada 

konsumen pribadi dan situasi pembelian tertentu.  

4. Keputusan Membeli; Dalam tahap evaluasi, konsumen menentukan 

peringkat merek dan membentuk niat pembelian. Pada umumnya, 

keputusan membeli (purchase decision) konsumen adalah membeli merek 

yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian 

dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain, yaitu 

pendapat dari orang lain mengenai harga dan merek yang akan dipilih 

konsumen. Faktor kedua adalah faktor situasional yang tidak diharapkan, 

konsumen mungkin membentuk niat pembelian berdasarkan faktor-faktor 

seperti pendapatan, harga, dan manfaat produk yang diharapkan. Namun, 

kejadian tak terduga bisa mengubah niat pembelian. 

5. Perilaku Pasca pembelian; Tahap proses keputusan pembeli di mana 

konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, 

berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan mereka. Yang menentukan 

pembeli merasa puas atau tidak puas dengan suatu pembelian terletak pada 

hubungan antara harapan konsumen dengan prestasi yang diterima dari 

produk. Bila produk tidak memenuhi harapan, konsumen merasa tidak 

puas, bila memenuhi harapan konsumen merasa puas, bila melebihi 

harapan konsumen akan merasa puas. 

 

 

 



Gambar 2.1 Proses Keputusan Pembelian 

 

 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2008:179) 
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2.6. Kerangka Pikir 

Suatu perusahaan baik perusahaan penghasil barang ataupun jasa 

mempunyai tiga tujuan yaitu mencapai peningkatan penjualan tertentu, 

mendapatkan laba tertentu dan menunjang pertumbuhan perusahaan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka perusahaan perlu menerapkan strategi dan 

kebijakan dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Salah satu strategi yang 

paling berpengaruh terhadap keberhasilan pemasaran adalah melalui promosi. 

Promosi merupakan salah satu usaha perusahaan untuk mempengaruhi 

konsumen agar mau membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. 

Promosi yang dilakukan perusahaan selain untuk menginformasikan produk yang 

ditawarkan juga untuk mempengaruhi konsumen agar mau mengkonsumsi produk 

yang ditawarkan. Ada empat elemen utama dari promosi yang terdiri dari 

periklanan, promosi penjualan, penjualan pribadi dan publisitas. Empat elemen 

promosi tersebut biasanya dipakai dalam upaya meningkatkan citra perusahaan 

dan untuk menginformasikan serta mempengaruhi sikap dan perilaku pembelian. 

Lebih lanjut mengenai pengaruh promosi yang dilakukan melalui strategi 

promosi terhadap keputusan pembelian konsumen, dipertegas oleh Henry 

Simamora (2000:755) : "Strategi promosi (promotion strategy) memadukan 

periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan dan publisitas ke dalam sebuah 

program yang terkoordinasi untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan pihak 

lainnya yang mempengaruhi keputusan pembelian". 

Hotel Ollino Garden Malang sebagai salah satu perusahaan jasa dalam 

rangka meraih jumlah pengunjung sebanyak-banyaknya perlu memperhatikan 

promosi yang dilakukan. Maka dari itu pihak manajemen harus menyadari 



pentingnnya promosi bagi keberhasilan pemasaran perusahaan dengan 

mengkombinasikan komponen promosi ke dalam suatu strategi terpadu untuk 

berkomunikasi dengan para pembeli dan pihak lain yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. Setiap bentuk promosi memiliki kekuatan dan kelemahan, 

sehingga dengan strategi promosi yang tepat akan memasukkan keunggulan dari 

setiap komponen tersebut guna merancang bauran promosi yang efektif. 

Dengan adanya pembentukan komponen yang tepat diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah penjualan yang dapat dilihat dari banyaknya tamu yang 

menginap di hotel, sehingga jelaslah bahwa memang peranan promosi akan sangat 

mempengaruhi keputusan menginap di Hotel Ollino Garden Malang yang akan 

berimbas terhadap peningkatan penjualan dan akhirnya akan meningkatkan 

pendapatan dan keuntungan perusahaan. 

2.7. Hipotesis 

 Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis 

di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang 

dapat diuji (Sekaran, 2006).Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka 

hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Didugabauran promosi berpengaruh signifikan secara simultanmaupun 

parsial terhadap keputusan konsumen dalam memilih Hotel Ollino Garden 

Malang. 

2. Diduga terdapat satu variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

keputusan konsumen dalam memilih Hotel Ollino Garden Malang. 

 

 



Gambar 2.2 Model Hipotesis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei, yaitu penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

instrumen pengumpulan data yang utama. Penelitian ini dikategorikan sebagai 

explanatory research, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis (Singarimbun & Effendi, 

2011). 

Berdasarkan landasan teori, dalam penelitian ini variabel bauran promosi 

akan diuji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap keputusan konsumen dalam 

memilih Hotel Ollino Garden Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada Hotel 

Ollino Garden yang ada di Kota Malang sebagai lokasi penelitian. 

3.2.Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1.Populasi 

Menurut Sekaran (2006), populasi merupakan kumpulan dari beberapa 

individu. Populasi (population) ini mengacupada keseluruhan kelompok orang, 

kejadian, atau minat yang ingin peneliti investigasi. Sesuai dengan masalah 

penelitian, maka populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen yang datang dan 

bermalam atau melakukan aktivitas bisnis di Hotel Ollino Garden Malang yang 

menjadi lokasi penelitian ini. 

3.2.2.Ukuran Sampel 

Sampel (sample) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas 

anggota yang dipilih dari populasi yang dianggap mewakili data dalam populasi 



tersebut (Sekaran, 2006). Jadi, tidak semua data dalam populasi tersebut diambil, 

melainkan beberapa elemen populasi akan membentuk sampel. 

Penentuan ukuran sampel penelitian ini mengacu pada pedoman yang 

dikemukakan oleh Roscoe (1975) dalam Sekaran (2006) bahwa dalam penelitian 

multivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya 

minimal 10 kali dari jumlah variabel dalam studi dan maksimal sebesar 500. Pada 

penelitian ini jumlah variabel yang diteliti sebanyak 5 variabel, yaitu mencakup 4 

variabel bebas (periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat dan publisitas) dan 1 variabel terikat, yaitu keputusan pembelian 

konsumen. Berdasarkan pedoman yang dikemukakan oleh Roscoe (1975) dalam 

Sekaran (2006) tersebut di atas, maka ukuran sampel minimal sebanyak 10 x 5 = 

50 responden. Penelitian ini dilakukan di Hotel Ollino Garden Malang. Penetapan 

sampel penelitian adalah sebesar 60 responden. Responden sebanyak 60 dianggap 

telah mampu memenuhi tingkat keterwakilan populasi karena lebih banyak dari 

jumlah minimal yaitu sebesar 50 responden. 

3.2.3.Metode Pengambilan Sampel 

Besarnya populasi tidak diketahui secara pasti dan peluang atau 

kesempatan bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel sama, 

sehingga metode yang digunakan dalam pengambilan sampela dalah probability 

sampling, dengan teknik random sampling. 

Menurut Sekaran (2006) teknik random sampling adalah teknik yang 

paling sederhana (simple) dimana sampel diambil secara acak, tanpa 

memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi. 

 



3.3.Metode Pengumpulan Data 

3.3.1.Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil oleh badan-badan/ 

orang-orang secara langsung dari sumbernya (Sekaran, 2006). Dalam penelitian 

ini data primer diperoleh peneliti dari sumber pertama, yaitu konsumen yang 

datang dan bermalam atau melakukan aktivitas bisnis di Hotel Ollino Garden 

Malang. 

Data sekunder adalah data yang diambil oleh badan/orang-orang tidak 

langsung dari sumbernya, dapat dari data yang sudah ada maupun mengutip dari 

literatur (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari 

sumber intern Hotel Ollino Garden Malang maupun sumber eksternal lain yang 

relevan, seperti surat kabar, buku, dan jurnal. 

3.3.2.Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuesioner. Menurut Sekaran (2006:82) kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis 

yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan 

kepada konsumen tentang pengaruh bauran promosi terhadap keputusan 

konsumen memilih kamar Hotel Ollino Garden Malang. 

3.4.Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional varibel menurut Uma Sekaran (2006:4) adalah 

mengoperasionalkan atau mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya 

dapat diukur, dilakukan dengan membuat pada dimensi perilaku, aspekatau sifat 



yang ditunjukkan oleh konsep, berikutnya diterjemahkan dalam elemen yang 

diamati dan diukur sehingga menghasilkan suatu indek pengukuran konsep. 

Atas dasar konsep tersebut maka definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Variabel independent/bebas 

Menurut Sekaran (2006:117) adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Dalam hal ini yang 

merupakan variabel independent yaitu: bauran promosi (X) yang 

meliputi periklanan (X1), penjualan pribadi (X2), promosi penjualan 

(X3), dan hubungan masyarakat dan publisitas (X4). 

a. Periklanan (X1) 

Menurut Kotler (2007:277) “Periklanan didefinisikan sebagai 

segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang atau 

jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran”. 

b. Penjualan pribadi (X2) 

Menurut Philip Kotler, Gary Amstrong (2008:150) personal selling 

adalah “presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan dengan 

tujuan melakukan penjualan dan membangun hubungan dengan 

konsumen”. 

c. Promosi penjualan (X3) 

Menurut Kotler, Keller (2007:266) bahwa “Promosi penjualan 

adalah kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka 

pendek, yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau 

jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen”. 



d. Hubungan masyarakat dan publisitas (X4) 

Public relation adalah “upaya komunikasi menyeluruh dari suatu 

perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan 

sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut”, Fandy 

Tjiptono (2008). 

2. Variabel dependent/terikat 

Menurut Sekaran (2006:116) merupakan variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam 

variabel dependent adalah keputusan pembelian konsumen 

(Y).Menurut Kotler dan Armstrong (2008:181) keputusan pembelian 

adalah keputusan pembeli tentang merek mana yang dibeli. 

Penjelasan dari masing-masing variabel diatas dapat diihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Konsep Variabel Indikator Item 

Bauran 

promosi 

(X) 

X1. Periklanan 

(advertising) 

X1.1 Isi pesan Isi pesan dalam iklan 

tersampaikan dengan baik 

X1.2 Intensitas 

penayangan iklan 

Pengulangan iklan agar produk 

dapat diingat konsumen 

X1.3 Media 

periklanan 

Iklan produk berada pada 

berbagai media periklanan 

X1.4 Visualisasi 

dalam iklan 

Berita dan gambar lebih 

otentik dan dipercaya oleh 

konsumen 

X2. Penjualan 

pribadi 

(personal 

selling) 

X2.1 Keramahan 

wiraniaga 

Keramahan wiraniaga dapat 

menarik perhatian konsumen 

X2.2 Kemampuan 

wiraniaga 

menjelaskan 

Mampu mengkomunikasikan 

produk dengan baik 

X3. Promosi 

penjualan 

(sales 

promotion) 

X3.1 Kupon Pemberian kupon potongan 

harga atau diskon untuk 

produk tertentu dengan 

ketentuan yang ada 

X3.2 Harga paket Penetapan harga yang lebih 

rendah untuk paket-paket yang 

disediakan 

X3.3 Diskon Potongan harga pada event 

tertentu 

X4. Hubungan 

masyarakat 

dan publisitas 

(public 

relation) 

X4.1 Citra 

perusahaan 

Menciptakan penilaian yang 

baik dalam benak konsumen 

X4.2 Liputan atau 

berita 

Liputan atau berita di media 

masa 

X4.3 Sponsorship 

acara 

Mengikuti event-event sosial 

Keputusan 

pembelian 

(Y) 

Keputusan 

pembelian (Y) 

Y1. Pembelian Menarik konsumen agar 

melakukan pembelian produk 

Y2. Pemakaian 

berkelanjutan 

Konsumen akan menggunakan 

produk atau jasa kembali 

 

 

 



3.5.Skala Instrumen 

Dalam penelitian ini kuesioner disusun dalam kalimat-kalimat pernyataan 

dan responden diminta untuk menjawabnya dengan memberikan tanda silang (X). 

Untuk mengukur jawaban responden tersebut digunakan Skala Likert. Menurut 

Sekaran (2006), skala likert didesain untuk menelaah seberapa kuat responden 

setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik dengan susunan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Sangat                  Tidak                    Netral                      Setuju               Sangat 

 tidak                    setuju                                                                              setuju 

setuju 

    1                           2                           3                              4                        5 

Sumber: Sekaran, 2006 

Dengan demikian rentang nilai pada skala Likert ini antara skor 1 pada 

jenjang jawaban terendah (sangat tidak setuju) dan skor 5 pada jenjang jawaban 

tertinggi (sangat setuju). Menurut Sekaran (2006), skala Likert adalah skala 

interval, dimana perbedaan dalam respons antar dua titik pada skala tetap sama. 

3.6.Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1.Uji Validitas 

 Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur 

apa yang ingin diukur (Singarimbun dan Effendi, 2011). Pengujian validitas 

instrumen menggunakan perhitungan korelasi antara masing-masing item 

pernyataan dengan skor total yang dikenal menggunakan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut (Arikunto, 2002): 



rxy = 
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Keterangan :  r  =korelasi product moment 

  n  = jumlah responden 

  x = skor item pertanyaan 

  y =skor total 

  xy = skor item pertanyaan dikalikan skor total 

 Pengambilan keputusan validitas instrumen dilakukan dengan signifikansi 

0,05; membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) 

= n-2 dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika nilai r hitung > r tabel dan bernilai 

positif maka butir atau pernyataan atau indikator dinyatakan valid, dan begitu pula 

sebaliknya (Ghozali, 2005). 

3.6.2.Uji Reliabilitas 

 Singarimbun dan Effendi (2011) mengemukakan reliabilitas adalah indeks 

yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau 

dihandalkan. Metode yang digunakan Alpha Cronbach. Rumus Alpha digunakan 

untuk mencari reliabilitas item pertanyaan yang skornya bukan 1 dan 0 misalnya, 

angket atau bentuk uraian (Arikunto, 2002) yaitu: 

r11 = 
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dimana :  r11  = reliabilitas item pertanyaan 

  k = banyaknya itempertanyaan 

   2  = jumlah varians item 

  2  = varians total 



Instrumen dikatakan reliabel bilamana koefisien alpha lebih tinggi dari 

0,60 pada sigifikansi 0,05 sebagaimana yang disarankan oleh Ghozali (2005).  

3.7.Analisis Data 

3.7.1.Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran ringkas hasil 

tabulasi data kuesioner yang telah diisi oleh responden. Gambaran ringkas data 

tersebut dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu tabel frekuensi 

dalam bentuk persentase dan ukuran statistik rata-rata (mean). Tujuan analisis 

statistik deskriptif pada penelitian ini adalah untuk menginterpretasi distribusi 

frekuensi jawaban responden pada kuesioner. Analisis data secara deskriptif ini 

dapat juga digunakan untuk mendukung pembahasan hasil penelitian. 

3.7.2.Analisis Regresi Linier Berganda 

Sesuai dengan tujuan penelitian, analisis data dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis regresi berganda, yang melibatkan sebuah variabel 

terikat dan atau lebih variabel bebas (Malhotra, 2005). 

Rumus persamaan regresi berganda dapat dinyatakan sebagai berikut 

(Malhotra, 2005): 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + bkXk + … e (unstandardized) 

Y= b1X1 + b2X2 + b3X3 + bkXk (standardized) 

Keterangan: 

Y = variabel terikat 

a  = intersep (titik potong) dengan garis 

1b - kb
 

= koefisien regresi variabel-variabel bebas k 

1x - kx
 
= variabel-variabel bebas 

e  = error 



Dalam penelitian ini, variabel-variabel bebas (X) adalah periklanan (X1), 

penjualan pribadi (X2), promosi penjualan (X3), dan hubungan masyarakat dan 

publisitas (X4), sedangkan variabel terikat (Y) adalah keputusan pembelian 

konsumen. Dengan demikian, rumus persamaan regresi berganda yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e (unstandardized) 

Y= b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 (standardized) 

Keterangan: 

Y = keputusan pembelian 

a  = intersep 

b1 – b4 = koefisien regresi variabel-variabel bebas 

X1 = periklanan 

X2 = penjualan pribadi 

X3 = promosi penjulan 

X4 = hubungan masyarakat dan publisitas 

e = error 

Dari hasil analisis regresi berganda akan diperoleh informasi mengenai 

koefisien-koefisien, seperti koefisien determinasi ( 2R  dan Adjusted 2R ) dan 

koefisien korelasi (R). Nilai koefisien determinasi apabila dikalikan 100% akan 

dapat diketahui besarnya sumbangan variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Selisihnya (1- 2R ) merupakan sumbangan variabel lain di luar variabel 

yang diidentifikasi dalam persamaan regresi. Nilai koefisien determinasi dalam 

penelitian ini menggunakan adjusted 2R , karena adanya kelemahan mendasar dari 



penggunaan 2R , yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke 

dalam model (Ghozali, 2005). Sedangkan nilai koefisien korelasi (R) 

menunjukkan seberapa kuat korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dengan signifikansi 0,05. 

3.8. Uji Asumsi Klasik 

Dalam menggunakan analisis regresi berganda, perlu dilakukan uji asumsi 

klasik terhadap model regresi (Ghozali, 2005). Tiga uji asumsi klasik dilakukan 

dalam penelitian ini dengan signifikansi 0,05, yaitu uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Uji autokorelasi tidak dilakukan 

dalam penelitian ini karena data penelitian ini tidak berupa data time series. 

Berikut ini dijelaskan tiga uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu: 

3.8.1.Uji Normalitas 

 Tujuan uji ini adalah untuk menguji apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan uji F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Menurut 

Ghozali (2005), untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

dapat dilakukan dengan cara analisis grafik, yaitu dengan melihat grafik normal 

plot. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

3.8.2.Uji Heteroskedastisitas 

 Tujuan uji asumsi regresi berganda heteroskedastisitas adalah untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 



berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).  

Ghozali (2005) menyatakan bahwa heteroskedastisitas dapat dideteksi 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent 

variable), yaitu ZPRED dengan residualnya, SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED, di mana sumbu Y adalah Y 

yang telah terprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; dan jika tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.8.3.Uji Multikolinieritas 

 Tujuan uji asumsi regresi berganda multikolinieritas adalah untuk menguji 

apakah dalammodel regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dalam 

penelitian ini dengan menggunakan nilai tolerance dan lawannya Variance 

Inflation Factor (VIF) (Ghozali, 2005). Menurut Ghozali (2005), nilai cutoff yang 

umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai 

Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 

 

 



3.9. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan signifikansi 0,05 pada derajat 

kebebasan (degree of freedom) / df = (k-1) dan (n-k). Penarikan kesimpulan atas 

hasil uji hipotesis dilakukan menggunakan uji F maupun uji t dengan program 

SPSS for MS Windows. 

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel-variabel bebas 

(independent variables), dalam hal ini variabelperiklanan, penjualan pribadi, 

promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel terikat (dependent variable), dalam hal ini keputusan 

pembelian konsumen di Hotel Ollino Garden Malang. MenurutGhozali (2005), 

untuk menguji hipotesis dapat dilakukan dengan cara quick look. Dengan cara 

quick look, kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai F hitung lebih 

besar dari 4 maka H0 dapat ditolak pada signifikansi 0,05 atau dengan kata lain 

hipotesa alternatif (Ha) diterima. 

Uji t dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel-variabel bebas 

(independent variables), dalam hal ini variabelperiklanan, penjualan pribadi, 

promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel terikat (dependent variable), dalam hal ini keputusan 

pembeliankonsumen di Hotel Ollino Garden Malang. MenurutGhozali (2005), 

untuk menguji hipotesis dapat dilakukan dengan cara quick look. Dengan cara 

quick look, kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai t hitung lebih 

besar dari 2 (dalam nilai absolut) dengan signifikansi 0,05 maka H0 dapat ditolak 

atau dengan kata lain hipotesa alternatif (Ha) diterima. 



Sedangkan untuk mengetahui variabel bebas, dalam hal ini variabel 

periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan 

publisitas yang dominan terhadap variabel terikat, dalam hal ini keputusan 

pembelian konsumen di Hotel Ollino Garden Malang, digunakan koefisien Beta 

yang telah distandarisasi (standardized coefficients). Koefisienstandardized atau 

Beta (β) merupakanuji yang digunakanuntukmengetahuidanmengukurvariabel-

variabelmana yang berpengaruh paling tinggidan yang berpengaruh paling 

rendahterhadapvariabelterikat (Y) (Ghozali, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah dan Profil 

Hotel Ollino Garden Malang adalah business hotel dengan standar bintang 

3 yang memiliki bangunan 4 (empat) lantai berarsitektur semi klasik romawi 

modern yang dirancang dan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen/pelanggan dengan konsep kenyamanan dan ketenangan secara alami. 

Hotel Ollino Garden menyediakan beberapa macam akomodasi guna memenuhi 

keinginan konsumen/pelanggan dalam aktivitas bisnis perhotelannya, yaitu kamar, 

food and baverages, dan function. Hotel Ollino Garden Malang saat ini memiliki 

90 kamar dengan berbagai tipe dan luas yang berbeda, mulai dari Superior, 

Family Suite, Moderate, Deluxe, Suite, Romantic Room, dan President Suite. 

Dengan desain interior minimalis modern, dilengkapi dengan prasarana lainnya 

yang eksklusif dan pelayanan dari para staff hotel yang profesional akan membuat 

keberadaan konsumen atau pelanggan lebih berkesan. 

4.1.2. Bentuk Badan Hukum 

Badan hukum Hotel Ollino Garden Malang adalah berbentuk Perseroan 

Komanditer (CV) sejak pertama dioperasikannya hotel tersebut pada tahun 2009. 

Perseroan Komanditer (CV) adalah bentuk perjanjian kerjasama berusaha bersama 

antara dua belah pihak atau lebih sebagai persero aktif dan persero pasif dengan 

akta otentik sebagai akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris yang 

berwenang. 

 



4.1.3. Lokasi 

Hotel Ollino Garden Malang berlokasi sangat strategis di jantung kota 

Malang tidak jauh dari pusat perbelanjaan, instansi pemerintah, terminal, stasiun 

kereta api, dan pusat kegiatan bisnis lainnya. Hotel Ollino Garden terletak di Jalan 

Aris Munandar No. 41-45 Malang Jawa Timur. Pemilihan lokasi perusahaan 

merupakan salah satu unsur yang cukup penting untuk dipertimbangkan sebelum 

suatu perusahaan didirikan karena akan berpengaruh terhadap kelancaran seluruh 

aktivitas perusahaan. 

 

Sumber : Hotel Ollino Garden Malang 

Gambar 4.1 Lokasi Hotel Ollino Garden Malang 

 



4.1.4. Bidang Usaha 

Hotel Ollino Garden Malang adalah suatu perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa pelayanan perhotelan yang termasuk dalam kategori bussiness hotel 

dengan menyediakan tiga bentuk akomodasi dalam aktivitas bisnisnya, yaitu room 

(kamar), food and baverages (restoran), dan function (Hall). 

4.1.5. Karyawan Perusahaan 

Sebagaimana layaknya suatu perusahaan, Hotel Ollino Garden Malang 

memiliki tenaga kerja dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya, beserta 

jumlah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bagi para tenaga kerja tersebut. Hotel 

Ollino Garden Malang mempunyai tenaga kerja sebanyak 76 orang sedangkan 

untuk jam kerja bagi karyawan adalah berdasarkan pada jenis pekerjaannya yang 

dibagi menjadi dua, yaitu jam kerja hotel untuk staff dan jam kerja hotel untuk 

karyawan dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Tenaga Kerja Hotel Ollino Garden Malang 

No. Kategori Jumlah 

1. Tenaga kerja administratif (Staff) 12 orang 

2. Tenaga kerja non-administratif (Karyawan) 64 orang 

Jumlah 76 orang 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hotel Ollino Garden Malang 



Tabel 4.2 Jadwal Jam Kerja Hotel Ollino Garden Malang 

No. Kategori Hari Kerja Jam Kerja 

1. Tenaga kerja administratif (Staff) Senin-Sabtu 08.00-16.00 

2. Tenaga kerja non-administratif 

(Karyawan) 

Senin-Minggu Shift I: 

07.00-16.00 

Shift II: 

16.00-23.00 

Shift III: 

23.00-07.00 

 

4.1.6. Struktur Organisasi 

Salah satu faktor yang penting dalam perusahaan adalah menentukan 

struktur organisasi, hal ini tidak tergantung pada besar atau kecilnya suatu 

perusahaan. Dengan menentukan struktur organisasi yang tepat dalam arti sesuai 

dengan perusahaan serta aktivitas usahanya, dapat menumbuhkan semangat kerja 

yang tinggi. Dengan pembagian tugas dan anggung jawab yang jelas akan 

membantu perusahaan untuk menciptakan kerjasama yang baik dn saling 

pengertian guna memperlancar aktifitas produksi. Adapun bentuk dari struktur 

organisasi perusahaan Hotel Ollino Garden Malang adalah organisasi berbentuk 

garis lurus, dimana wewenang dan tanggung jawab langsung dari atas ke bawah. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

 

Sumber : Hotel Ollino Garden Malang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar4.2StrukturOrganisasi Hotel Ollino Garden Malang 
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Uraian tugas: 

a. Board of Director. Adalah orang yang memiliki perusahaan tersebut, 

bertanggung jawab atas seluruh aset yang dimiliki dan kelangsungan dari 

seluruh operasional perusahaan. 

b. General Manager. General Manager berfungsi untuk mengkoordinir 

seluruh kegiatan operasional hotel, membuat kebijaksanaan hotel dan 

mengambil keputusan-keputusan yang penting bagi kelancaran dan 

kemajuan hotel. General Manager juga mengevaluasi seluruh hasil kerja 

karyawan, membimbing dan memberikan petunjuk yang dipandang perlu 

kepada seluruh karyawan. 

c. Marketing. Marketing berfungsi untuk mempromosikan perusahaan 

dengan tujuan mempengaruhi atau memikat konsumen terhadap usaha jasa 

yang dilakukan perusahaan. 

d. Food and Beverage Supervisor. F&B Supervisor bertugas dalam membuat 

perencanaan yang berhubungan dengan makanan dan minuman, 

mengkoordinir dalam pengolahan makanan dan minuman juga persiapan 

dalam penyajian sampai mengkoordinir pembersihan alat-alat dapur. 

e. Chief Accounting. Chief Accounting mengurus seluruh hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah pembukuan hotel, seperti surat-

surat/dokumen-dokumen mengenai keluar masuknya uang perusahaan. 

Bertanggung jawab mengenai kejadian-kejadian yang berhubungan 

dengan keuangan perusahaan. 

 



f. Room Division. Room Division bertanggung jawab terhadap segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kamar seperti kebersihan, reservasi, dan 

kesiapan untuk digunakan. 

g. Engine Coordinator. Engine Coordinator bertanggung jawab terhadap hal-

hal yang menyangkut masalah teknik seperti listrik, air, mesin-mesin dan 

pengkayuan. 

4.2. Karakteristik Responden 

4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan umur dijelaskan dalam tabel 4.3 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Prosentase (%) 

21-24 9 15 

>24-29 7 11,67 

>29-34 5 8,33 

>34-39 10 16,67 

>39-44 12 20 

>44-49 9 15 

>49-54 5 8,33 

>54-59 3 5 

Jumlah 60 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa responden dengan usia >39-44 

tahun merupakan pelanggan Hotel Ollino Garden Malang yang terbanyak. 



4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dijelaskan dalam tabel 

4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase (%) 

Laki-Laki 47 78,33 

Perempuan 13 21,67 

Jumlah 60 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin 

laki-laki adalah pelanggan Hotel Ollino Garden Malang terbanyak. 

4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dijelaskan dalam tabel 4.5 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Prosentase (%) 

Dokter 8 13,33 

Guru 1 1,67 

Karyawan Swasta 27 45 

PNS 9 15 

Wiraswasta 15 25 

Jumlah 60 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 



Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa responden dengan pekerjaan 

karyawan swasta adalah pelanggan Hotel Ollino Garden Malang terbanyak. 

4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dijelaskan dalam tabel 4.6 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Prosentase (%) 

SMA 1 1,67 

D-1 1 1,67 

D-3 5 8,33 

S-1 40 66,67 

S-2 13 21,67 

Jumlah 60 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa responden dengan pendidikan 

terakhir S-1 merupakan pelanggan Hotel Ollino Garden Malang terbanyak. 

4.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Karakteristik responden berdasarkan pendapatan dijelaskan dalam tabel 

4.7 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan 

Jumlah Pendapatan per Bulan Frekuensi Prosentase (%) 

<5.000.000 32 53,33 

5.000.000 – 10.000.000 21 35 

>10.000.000 7 11,67 

Jumlah 60 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa responden dengan tingkat 

pendapatan <5.000.000 merupakan pelanggan Hotel Ollino Garden Malang 

terbanyak. 

4.2.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran 

Karakteristik responden berdasarkan pengeluaran dijelaskan dalam tabel 

4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran per Bulan 

Jumlah Pengeluaran per Bulan Frekuensi Prosentase (%) 

<3.000.000 21 35 

3.000.000 – 5.000.000 29 48,33 

>5.000.000 10 16,67 

Jumlah 60 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa responden dengan tingkat 

pengeluaran 3.000.000 – 5.000.000merupakan pelanggan Hotel Ollino Garden 

Malang terbanyak. 

 



4.2.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Menginap 

Karakteristik responden berdasarkan jumlah menginap dijelaskan dalam 

tabel 4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Menginap 

Jumlah Menginap Frekuensi Prosentase (%) 

<3 kali 54 90 

3-5 kali 6 10 

>5 kali - - 

Jumlah 60 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa responden dengan jumlah 

menginap selama 3 (tiga) bulan terakhir <3 kali merupakan pelanggan Hotel 

Ollino Garden Malang terbanyak. 

4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setelah kuesioner disebarkan pada responden yang telah ditentukan 

jumlahnya, yaitu 60 tamu/pelanggan, maka selanjutnya diuji validitas dan 

reliabilitas dari kuesioner tersebut dengan menggunakan program SPSS 20.0  for 

Windows. 

4.3.1. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Validitas atau kesahihan tingkat kehandalan atau kesahihan alat ukur yang 

digunakan. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Suatu item dinyatakan valid jika indeks korelasi product 

moment pearson (r) ≥ 0,3. 

 



Tabel 4.10 Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item Koefisien Korelasi Keputusan 

X1 

X1.1 0,643 Valid 

X1.2 0,659 Valid 

X1.3 0,741 Valid 

X1.4 0,693 Valid 

X2 

X2.1 0,839 Valid 

X2.2 0,897 Valid 

X3 

X3.1 0,785 Valid 

X3.2 0,816 Valid 

X3.3 0,869 Valid 

X4 

X4.1 0,829 Valid 

X4.2 0,860 Valid 

X4.3 0,798 Valid 

Y 

Y1 0,844 Valid 

Y2 0,898 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap item instrumen 

yang digunakan dalam penelitian, menunjukkan bahwa semua item intrumen 

penelitian adalah valid karena telah memenuhi kriteria pengujian validitas item 

instrumen yang digunakan yaitu nilai indeks korelasi product moment pearson (r) 

≥ 0,3. 

 

 



4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan suatu alat pengukur dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti reliabilitas berhubungan dengan 

konsistensi, akurasi atau ketepatan peramalan dari hasil riset. Suatu alat ukur 

dikatakan handal apabila nilai Alpha Cronbach ≥ 0,6. 

Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Item Instrumen 

Variabel Koefisien Alpha Keputusan 

X1 0,618 Reliabel 

X2 0,668 Reliabel 

X3 0,763 Reliabel 

X4 0,767 Reliabel 

Y 0,677 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap item instrumen 

yang digunakan dalam penelitian, menunjukkan bahwa semua item instrumen 

penelitian dapat dikatakan reliabel karena telah memenuhi kriteria pengujian 

reliabilitas item instrumen yang digunakan, yaitu nilai Alpha Cronbach ≥ 0,6. 

4.4. Hasil Analisis Deskripsi 

Analisis deskripsi jawaban responden bertujuan untuk mengetahui 

distribusi frekuensi dari jawaban responden yang meliputi variabel bebas 

(periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan 

pubisitas) serta variabel terikat (keputusan pembelian). Untuk mendeskripsikan 

nilai mean setiap instrumen dalam penelitian ini digunakan kriteria yang disusun 

sebagai berikut: 



Tabel 4.12 Nilai Skor dan Kategori 

Nilai Kategori 

>4.2 – 5.0 Sangat setuju 

>3.4 – 4.2 Setuju 

>2.6 – 3.4 Netral 

>1.8 – 2.6 Tidak setuju 

>1.0 – 1.8 Sangat tidak setuju 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Berikut akan dipaparkan hasil analisis deskriptif terhadap variabel-variabel 

penelitian berdasarkan persepsi 60 orang responden melalui kuesioner yang telah 

disebarkan. 

Keterangan: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), N (Netral), S 

(Setuju), SS (Sangat Setuju) 

4.4.1. Periklanan 

Hasil penyebaran kuesioner tentang variabel perikanan Hotel Ollino 

Garden Malang dapat dilihat pada tabel 4.13: 

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Variabel Periklanan 

Item 

1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS Mean 

F % F % F % F % F % 

X1.1 - - - - 3 5 33 55 24 40 4,35 

X1.2 - - - - 3 5 42 70 15 25 4,20 

X1.3 - - 1 1,7 10 16,7 35 58,3 14 23,3 4,03 

X1.4 - - 1 1,7 17 28,3 33 55 9 15 3,83 

Rata-rata (Mean) keseluruhan 4,10 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 



Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang isi pesan iklan 

Hotel Ollino Garden Malang, sebanyak 3 responden (5%) menjawab netral, 33 

responden (55%) menjawab setuju, dan 24 responden (40%) menjawab sangat 

setuju. Nilai mean untuk item pertanyaan ini adalah 4,35 sehingga dapat diartikan 

bahwa responden sangat setuju jika isi pesan iklan Hotel Ollino Garden Malang 

telah tersampaikan dengan sangat baik. 

Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang intensitas 

penayangan iklan Hotel Ollino Garden Malang, sebanyak 3 responden (5%) 

menjawab netral, 42 responden (70%) menjawab setuju, dan 15 responden (25%) 

menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item pertanyaan ini adalah 4,20 

sehingga dapat diartikan bahwa responden setuju jika intensitas penayangan iklan 

Hotel Ollino Garden Malang sangat tinggi. 

Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang media periklanan 

Hotel Ollino Garden Malang, sebanyak 1 responden (1,7%) menjawab tidak 

setuju, 10 responden (16,7%) menjawab netral, 35 responden (58,3%) menjawab 

setuju, dan 14 responden (23,3%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item 

pertanyaan ini adalah 4,03 sehingga dapat diartikan bahwa responden setuju jika 

iklan Hotel Ollino Garden Malang berada pada berbagai media periklanan. 

Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang visualisasi iklan 

Hotel Ollino Garden Malang, sebanyak 1 responden (1,7%) menjawab tidak 

setuju, 17 responden (28,3%) menjawab netral, 33 responden (55%) menjawab 

setuju, dan 9 responden (15%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item 

pertanyaan ini adalah 3,83 sehingga dapat diartikan bahwa responden setuju jika 



pesan dan tayangan gambar dari iklan Hotel Ollino Garden Malang sangat 

menarik. 

4.4.2. Penjualan Pribadi 

Hasil penyebaran kuesioner tentang variabel kehandalan Hotel Ollino 

Garden Malang dapat dilihat pada tabel 4.14: 

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Variabel Penjualan Pribadi 

Item 

1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS Mean 

F % F % F % F % F % 

X2.1 - - 1 1,7 5 8,3 35 58,3 19 31,7 4,20 

X2.2 - - 5 8,3 11 18,3 34 56,7 10 16,7 3,82 

Rata-rata (Mean) keseluruhan 4,01 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang keramahan 

wiraniaga Hotel Ollino Garden Malang, sebanyak 1 responden (1,7%) menjawab 

tidak setuju, sebanyak 5 responden (8,3%) menjawab netral, 35 responden 

(58,3%) menjawab setuju, dan 19 responden (31,7%) menjawab sangat setuju. 

Nilai mean untuk item ini adalah 4,20 sehingga dapat diartikan bahwa responden 

setuju jika keramahan wiraniaga Hotel Ollino Garden Malang sangat menarik 

perhatian konsumen. 

Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang kemampuan 

wiraniaga menjelaskan Hotel Ollino Garden Malang, sebanyak 5 responden 

(8,3%) menjawab tidak setuju, 11 responden (18,3%) menjawab netral, 34 

responden (56,7%) menjawab setuju, dan 10 responden (16,7%) menjawab sangat 

setuju. Nilai mean untuk item pertanyaan ini adalah 3,82 sehingga dapat diartikan 



bahwa responden setuju jika wiraniaga Hotel Ollino Garden Malang mampu 

mengkomunikasikan informasi produk dengan sangat baik. 

4.4.3. Promosi Penjualan 

Hasil penyebaran kuesioner tentang variabel promosi penjualan Hotel 

Ollino Garden Malang dapat dilihat pada tabel 4.15: 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Variabel Promosi Penjualan 

Item 

1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS Mean 

F % F % F % F % F % 

X3.1 - - - - 11 18,3 30 50 19 31,7 4,13 

X3.2 - - 1 1,7 14 23,3 32 53,3 13 21,7 3,95 

X3.3 - - 4 6,7 13 21,7 30 50 13 21,7 3,87 

Rata-rata (Mean) keseluruhan 3,98 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang kupon Hotel Ollino 

Garden Malang, sebanyak 11 responden (18,3%) menjawab netral, 30 responden 

(50%) menjawab setuju, dan 19 responden (31,7%) menjawab sangat setuju. Nilai 

mean untuk item pertanyaan ini adalah 4,13 sehingga dapat diartikan bahwa 

responden setuju jika Hotel Ollino Garden Malang memiliki program pembagian 

kupon potongan harga atau diskon. 

Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang harga paket Hotel 

Ollino Garden Malang, sebanyak 1 responden (1,7%) menjawab tidak setuju, 14 

responden (23,3%) menjawab netral, 32 responden (53,3%) menjawab setuju, dan 

13 responden (21,7%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item pertanyaan 

ini adalah 3,95 sehingga dapat diartikan bahwa responden setuju jika Hotel Ollino 

Garden Malang menetapkan harga lebih rendah pada paket-paket yang ada. 



Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang diskon Hotel Ollino 

Garden Malang, sebanyak 4 responden(6,7%) menjawab tidak setuju, sebanyak 13 

responden (21,7%) menjawab netral, 30 responden (50%) menjawab setuju, dan 

13 responden (21,7%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item pertanyaan 

ini adalah 3,87 sehingga diartikan bahwa responden setuju jika Hotel Ollino 

Garden Malang memberikan diskon atau potongan harga pada waktu tertentu. 

4.4.4. Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

Hasil penyebaran kuesioner tentang variabel hubungan masyarakat an 

publisitas  Hotel Ollino Garden Malang dapat dilihat pada tabel 4.16: 

Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Variabel Hubungan Masyarakat dan 

Publisitas 

Item 

1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS Mean 

F % F % F % F % F % 

X4.1 - - - - 6 10 37 61,7 17 28,3 4,18 

X4.2 - - 1 1,7 19 31,7 28 46,7 12 20 3,85 

X4.3 - - - - 22 36,7 28 46,7 10 16,7 3,80 

Rata-rata (Mean) keseluruhan 3,94 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang citra Hotel Ollino 

Garden Malang, sebanyak 6 responden (10%) menjawab netral, 37 responden 

(61,7%) menjawab setuju, dan 17 responden (28,3%) menjawab sangat setuju. 

Nilai mean untuk item pertanyaan ini adalah 4,18 sehingga dapat diartikan bahwa 

responden setuju jika citra Hotel Ollino Garden Malang sangat baik. 

 



Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang liputan atau berita 

Hotel Ollino Garden Malang, sebanyak 1 responden (1,7%) menjawab tidak 

setuju, sebanyak 19 responden (31,7%) menjawab netral, 28 responden (46,7%) 

menjawab setuju, dan 12responden (20%) menjawab sangat setuju. Nilai mean 

untuk item pertanyaan ini adalah 3,85 sehingga dapat diartikan bahwa responden 

setuju jika terdapat liputan atau berita tentang Hotel Ollino Garden Malang di 

media televisi dan surat kabar. 

Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang sponsorship acara 

Hotel Ollino Garden Malang, sebanyak 22 responden (36,7%) menjawab netral, 

26 responden (46,7%) menjawab setuju, dan 10 responden (16,7%) menjawab 

sangat setuju. Nilai mean untuk item pertanyaan ini adalah 3,80 sehingga dapat 

diartikan bahwa responden setuju jika Hotel Ollino Garden Malang sering 

mengikuti acara-acara sosial di masyarakat. 

4.4.5. Keputusan Pembelian 

Hasil penyebaran kuesioner tentang variabel kepuasan pelanggan Hotel 

Ollino Garden Malang dapat dilihat pada tabel 4.17: 

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Pembelian 

Item 

1 

STB 

2 

TB 

3 

N 

4 

B 

5 

SB Mean 

F % F % F % F % F % 

Y1 - - - - 5 8,3 44 73,3 11 18,3 4,10 

Y2 - - 2 3,3 26 43,3 30 50 2 3.3 3,53 

Rata-rata (Mean) keseluruhan 3,81 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 



Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang pembelian terhadap 

Hotel Ollino Garden Malang, sebanyak 5 responden (8,3%) menjawab netral, 44 

responden (73,3%) menjawab setuju, dan 11 responden (18,3%) menjawab sangat 

setuju. Nilai mean untuk item pertanyaan ini adalah 4,10 sehingga dapat diartikan 

bahwa responden setuju jika kegiatan promosi Hotel Ollino Garden Malang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Dari 60 responden yang menjawab pertanyaan tentang pemakaian 

berkelanjutan terhadap Hotel Ollino Garden Malang, sebanyak 2 responden 

(3,3%) menjawab tidak setuju, 26 responden (43,3%) menjawab netral, 30 

responden (50%) menjawab setuju, dan 2 responden (3,3%) menjawab sangat 

setuju. Nilai mean untuk item ini adalah 3,53 sehingga dapat diartikan bahwa 

responden setuju jika konsumen akan kembali menggunakan produk atau jasa dari 

Hotel Ollino Garden Malang. 

4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Model pengujian hipotesis berdasarkan analisis regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini harus memenuhi asumsi klasik agar menghasilkan nilai 

parameter yang sahih. Asumsi klasik tersebut antara lain tidak terdapat adanya 

multikolinearitas, normalitas, dan heteroskedastisitas. 

4.5.1. Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada hubungan 

linear diantara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian 

ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang diperoleh dari 

pengujian hipotesis. Kriteria terjadi multikolinearitas adalah apabila nilai VIF > 

10 berarti terjadi masalah yang berkaitan dengan mulitikolinearitas, sebaliknya 



apabila nilai VIF < 10, maka model regresi tidak mengandung multikolinearitas. 

Hasil pengujian asumsi multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.18: 

Tabel 4.18Hasil Pengujian Multikolinearitas 

No. Variabel Nilai VIF Keputusan 

1. Periklanan 1.261 Tidak terdapat multikolinearitas 

2. Penjualan pribadi 1.199 Tidak terdapat multikolinearitas 

3. Promosi penjualan 1.137 Tidak terdapat multikolinearitas 

4. 

Hubungan masyarakat dan 

publisitas 

1.426 Tidak terdapat multikolinearitas 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan pada tabel 4.18 tersebut dapat dijelaskan bahwa model regresi 

dalam penelitian ini tidak mengandung masalah multikolinearitas, karena nilai 

VIF dalam penelitian ini menunjukkan nilai dibawah 10. Dengan demikian data 

tersebut dapat memberikan informasi yang berbeda untuk setiap variabel 

bebasnya. 

4.5.2. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan uji F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan 

dengan cara analisis grafik, yaitu dengan melihat grafik normal plot. Jika data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian asumsi normalitas dapat 

dilihat pada gambar 4.3: 



 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Gambar 4.3 Grafik Uji Normalitas 

 Berdasarkan gambar 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa residual telah 

berdistribusi dengan normal karena data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti sepanjang garis diagonal, maka model regresi telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

4.5.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 



variabel terikat (dependent variable), yaitu ZPRED dengan residualnya, SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED, di 

mana sumbu Y adalah Y yang telah terprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhnya). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; dan jika 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian asumsi 

heteroskedastisitas ini disajikan pada gambar 4.4: 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Gambar 4.4 Grafik Uji Heteroskedastisitas 



 Berdasarkan gambar 4.4 diatas dapat dijelaskan bahwa variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda karena tidak ada pola yang 

jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

model regresi telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas. 

4.6. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh dimensi bauran promosi terhadap keputusan konsumen dalam memilih 

Hotel Ollino Garden Malang. Tabel berikut adalah hasil perhitungan dari uji 

regresi berganda dengan bantuan program SPSS 20.0 for Windows: 

Tabel 4.19Hasil Analisis Regresi Berganda 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Variabel B Beta T Sig. T Keterangan 

Konstanta -0,822  -0,695 0,490  

Periklanan (X1) 0,124 0,213 2,153 0,036 Signifikan 

Penjualan pribadi (X2) 0,174 0,225 2,285 0,026 Signifikan 

Promosi penjualan (X3) 0,185 0,348 3,513 0,001 Signifikan 

Hubungan masyarakat dan 

publisitas (X4) 

0,238 0,410 4,124 0,000 Signifikan 

α                             : 5% 

R                            : 0,725 

R Square                : 0,526 

Adjusted R Square : 0,491 

Fhitung                             : 15,239 

Sig. F                      : 0,000 



Variabel dependen pada regresi ini yaitu variabel keputusan pembelian (Y) 

sedangkan variabel independen yaitu bauran promosi (X) yang terdiri atas 

beberapa variabel, yaitu periklanan (X1), penjualan pribadi (X2), promosi 

penjualan (X3), dan hubungan masyarakat dan publisitas (X4).Model regresi linear 

berganda standardized berdasarkan hasil analisis regresi adalah sebagai berikut: 

Y= b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

Y= 0,213X1 + 0,225X2 + 0,348X3 + 0,410X4 

Dari persamaan regresi linear berganda standardized, dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Koefisien untuk periklanan adalah 0,213 dan mempunyai nilai 

koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa setiap 

penambahan variasi faktor periklanan akan meningkatkan keputusan 

pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang dengan asumsi 

variabel yang lain tetap. 

2. Koefisien untuk penjualan pribadi adalah 0,225 dan mempunyai nilai 

koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa setiap 

penambahan variasi faktor penjualan pribadi akan meningkatkan 

keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang dengan 

asumsi variabel yang lain tetap. 

3. Koefisien untuk daya tanggap adalah 0,348 dan mempunyai nilai 

koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa setiap 

penambahan variasi faktor promosi penjualan akan meningkatkan 



keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang dengan 

asumsi variabel yang lain tetap. 

4. Koefisien untuk jaminan adalah 0,410 dan mempunyai nilai koefisien 

yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa setiap penambahan 

variasi faktor hubugan masyarakat dan publisitas akan meningkatkan 

keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang dengan 

asumsi variabel yang lain tetap. 

Besarnya nilai koefisien korelasi berganda yang telah disesuaikan 

(Adjusted R Square) adalah 0,491. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya 

pengaruh dimensi bauran promosi yang terdiri periklanan, penjualan pribadi, 

promosi penjualan, dan hubungan masyarakat dan publisitas terhadap keputusan 

pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang sebesar 49,1% dan sisanya 

sebesar 50,9% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian. 

Dikarenakan variabel lain yang tidak diteliti berpengaruh lebih besar dari 

variabel-variabel yang diteliti maka digunakan model regresi yang 

unstandardized. Model regresi linier berganda unstandardized adalah sebagai 

berikut: 

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

Y = -0,822 + 0,124X1 + 0,174X2 + 0,185X3 + 0,238X4+ e 

Dari persamaan regresi linear diatas, dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut: 



1. Konstanta dalam model regresi diatas adalah -0,822. Hal ini mempunyai 

makna bahwa variabel prediktor lain berperan lebih rendah daripada 

variabel prediktor yang diteliti. 

2. Koefisien untuk periklanan adalah 0,124 dan mempunyai nilai koefisien 

yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa setiap penambahan variasi 

faktor periklanan akan meningkatkan keputusan pembelianterhadap Hotel 

Ollino Garden Malang dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

3. Koefisien untuk penjualan pribadi adalah 0,174 dan mempunyai nilai 

koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa setiap 

penambahan variasi faktor penjualan pribadi akan meningkatkan 

keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang dengan 

asumsi variabel yang lain tetap. 

4. Koefisien untuk promosi penjualan adalah 0,185 dan mempunyai nilai 

koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa setiap 

penambahan variasi faktor promosi penjualan akan meningkatkan 

keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang dengan 

asumsi variabel yang lain tetap. 

5. Koefisien untuk hubungan masyarakat dan publisitas adalah 0,238 dan 

mempunyai nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa 

setiap penambahan variasi faktor hubungan masyarakat dan publisitas 

akan meningkatkan keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden 

Malang dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

 

 



4.7. Hasil Uji Hipotesis 

4.7.1. Hasil Uji Hipotesis Satu 

Pengujian hipotesissatu dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 

ada atau tidaknya pengaruh secara simultan dan parsial dimensi bauran promosi 

yang meliputi periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan 

masyarakat dan publisitas terhadap keputusan konsumen dalam memilih Hotel 

Ollino Garden Malang. 

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh nilai Fhitung sebesar 15,239 dan nilai sig. 

F 0,000. Nilai sig. F tersebut lebih rendah dari nilai alpha (α) yang dalam 

penelitian ini sebesar 5% (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa dimensi bauran 

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

hubungan masyarakat dan publisitas secara simultan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan Hotel Ollino Garden Malang. Dari hasil pengujian ini dapat 

dijelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen 

terhadap Hotel Ollino Garden Malang, diperlukan adanya bauran promosi yang 

sebaik mungkin dari Hotel Ollino Garden Malang. 

Hasil analisis pengaruh secara parsial dimensi bauranpromosi dalam 

bentuk periklanan terhadap keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden 

Malang menunjukkan nilai thitung sebesar 2,153 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.036. Nilai signifikansi tersebut lebih rendah dari nilai α sebesar 5% (0,05) 

sehingga hal ini menunjukkan bahwa dimensi bauran promosi dalam bentuk 

periklanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian terhadap Hotel 

Ollino Garden Malang. 



Hasil analisis pengaruh secara parsial dimensi bauran promosi dalam 

bentuk penjualan pribadi terhadap keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino 

Garden Malang menunjukkan nilai thitung sebesar 2,285 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,026. Nilai signifikansi tersebut lebih rendah dari nilai α sebesar 5% 

(0.05) sehingga hal ini menunjukkan bahwa dimensi bauran promosi dalam 

bentuk penjualan pribadi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

terhadap Hotel Ollino Garden Malang. 

Hasil analisis pengaruh secara parsial dimensi bauran promosi dalam 

bentuk promosi penjualan terhadap keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino 

Garden Malang menunjukkan nilai thitung sebesar 3,513 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih rendah dari nilai α sebesar 5% 

(0.05) sehingga hal ini menunjukkan bahwa dimensi bauran promosi dalam 

bentuk promosi penjualan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

terhadap Hotel Ollino Garden Malang. 

Hasil analisis pengaruh secara parsial dimensi bauran promosi dalam 

bentuk hubungan masyarakat dan publisitas terhadap keputusan pembelian 

terhadap Hotel Ollino Garden Malang menunjukkan nilai thitung sebesar 4,124 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih rendah 

dari nilai α sebesar 5% (0.05) sehingga hal ini menunjukkan bahwa dimensi 

bauran promosi dalam bentuk hubungan masyarakat dan publisitas berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang. 

4.7.2. Hasil Uji Hipotesis Dua 

Uji hipotesis dua adalah untuk menentukan adanya satu variabel 

independent yang berpengaruh lebih dominan terhadap variabel dependent dari 



pada variabel independent lainnya. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda 

diketahui bahwa dimensi bauran promosi dalam bentuk hubungan masyarakat dan 

publisitas ternyata memiliki nilai koefisien beta yang paling tinggi(yaitu 0,410) 

diantara variabel independent lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi 

bauran promosi dalam bentuk hubungan masyarakat dan publisitas merupakan 

variabel independent dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian terhadap 

Hotel Ollino Garden Malang. 

4.8. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Dari hasil penelitian mengenai pengaruh bauran promosi terhadap 

keputusan pembelian tersebut, secara simultan didapatkan bahwa, dari 4 (empat) 

variabel bebas pada penelitian ini yakni, periklanan, penjualan pribadi, promosi 

penjualan, dan hubungan masyarakat dan publisitas berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian, karena diperoleh hasil 

pengujian simultan dengan menggunakan analisis uji F yaitu, signifikansi sebesar 

0,000 yang berarti nilai signifikan kurang dari α = 0,05. Dari hasil uji pengaruh 

secara simultan tersebut, dapat dikatakan bahwa, untuk meningkatkan keputusan 

pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang diperlukannya pemahaman 

mendalam oleh pihak perusahaan mengenai pelaksanaan bauran promosi yang 

mempengaruhi keputusan konsumen memilih kamar Hotel Ollino Garden Malang 

karena hal tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

terhadap Hotel Ollino Garden Malang. 

Selain menghitung pengaruh simultan atau pengaruh secara keseluruhan 

dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat pula dihitung 

pengaruh masing-masing variabel secara parsial atau secara sendiri-sendiri dari 



setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan uji t 

diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk variabel periklanan sebesar 0,036, 

penjualan pribadi sebesar 0,026, promosi penjualan sebesar 0,001, dan hubungan 

masyarakat dan publisitas sebesar 0,000 dengan menggunakan tingkat signifikansi 

0,05, maka semua variabel bebas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

variabel terikat.Pada pengujian secara parsial, semua variabel independent 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian terhadap Hotel 

Ollino Garden Malang. Kedua hal tersebut sesuai dengan hipotesis awal yang 

menyatakan bahwa bauran promosi berpengaruh signifikan secara simultan 

maupun parsial terhadap keputusan konsumen dalam memilih Hotel Ollino 

Garden Malang. 

Adapun hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. H0 : Bauran promosi tidak berpengaruh signifikan secara simultan maupun 

parsial terhadap keputusan konsumen dalam memilih kamar Hotel Ollino 

Garden Malang.   

2. Ha : Bauran promosi berpengaruh signifikan secara simultan maupun 

parsial terhadap keputusan konsumen dalam memilih kamar Hotel Ollino 

Garden Malang. 

Dengan kriteria uji sebagai berikut : 

1. Jika sig penelitian (f) dan (t) < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika sig penelitian (f) dan (t) > 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima. 

Apabila dilihat dari persamaan regresinya, semua variabel independent 

mempunyai koefisien regresi positif sehingga apabila terjadi peningkatan pada 

setiap variabel independent akan mengakibatkan peningkatan keputusan 



pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang. Dikarenakan variabel lain yang 

tidak diteliti berpengaruh lebih besar dari variabel-variabel yang diteliti maka 

digunakan model regresi yang unstandardized. Berdasarkan model regresi linear 

berganda tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta dalam model regresi diatas 

adalah -0,822, hal ini mempunyai makna bahwa variabel prediktor lain berperan 

lebih rendah daripada variabel prediktor yang diteliti. Koefisien untuk periklanan 

adalah 0,124 dan mempunyai nilai koefisien yang positif, hal ini mempunyai 

makna bahwa setiap penambahan variasi faktor periklanan akan meningkatkan 

keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang dengan asumsi 

variabel yang lain tetap. Koefisien untuk penjualan pribadi adalah 0,174 dan 

mempunyai nilai koefisien yang positif, hal ini mempunyai makna bahwa setiap 

penambahan variasi faktor penjualan pribadi akan meningkatkan keputusan 

pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang dengan asumsi variabel yang 

lain tetap.Koefisien untuk promosi penjualan adalah 0,185 dan mempunyai nilai 

koefisien yang positif, hal ini mempunyai makna bahwa setiap penambahan 

variasi faktor promosi penjualan akan meningkatkan keputusan pembelian 

terhadap Hotel Ollino Garden Malang dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

Koefisien untuk hubungan masyarakat dan publisitas adalah 0,238 dan 

mempunyai nilai koefisien yang positif, hal ini mempunyai makna bahwa setiap 

penambahan variasi faktor hubungan masyarakat dan publisitas akan 

meningkatkan keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang dengan 

asumsi variabel yang lain tetap. 

Dari keseluruhan variabel dimensi bauran promosi yang diteliti, diketahui 

bahwa variabel hubungan masyarakat dan publisitas mempunyai pengaruh 



dominan terhadap keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel hubungan masyarakat dan publisitas 

merupakan variabel yang sangat penting bagi Hotel Ollino Garden Malang dalam 

meningkatkan keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang. Hal 

ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat satu variabel 

dominan yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam memilih Hotel 

Ollino Garden. Hal ini dikarenakan mayoritas dari pelanggan Hotel Ollino Garden 

Malang lebih memperhatikan image positif Hotel Ollino Garden Malang dari 

sudut pandang aspek sosial yang telah dilakukan oleh Hotel Ollino Garden 

Malang. 

4.9. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, diperoleh beberapa temuan penting bagi perusahaan. Dari temuan 

tersebut pihak manajemen dapat mempelajari informasi yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan diantaranya: 

1. Dari hasil penelitiaan dapat dilihat bahwa dari 60 responden, hanya 2 

responden (3,3%) yang menyatakan bahwa bauran promosi Hotel Ollino 

Garden Malang sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sehingga akan kembali menggunakan jasa yang ditawarkan Hotel Ollino 

Garden Malang. Hal ini membuktikan bahwa Hotel Ollino Garden Malang 

harus meningkatkan bauran promosi sebaik mungkin sehingga dapat 

menciptakan lebih banyak pelanggan yang loyal terhadap Hotel Ollino 

Garden Malang. Apabila Hotel Ollino Garden Malang tidak segera 



memperbaiki bauran promosi yang diberikan kepada pelanggan maka akan 

mengakibatkan Hotel Ollino Garden Malang kehilangan pelanggan. 

2. Melihat dari hasil penelitian, semua variabel bebas dianggap penting dan 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Oleh karena itu seluruh aktivitas 

promosi yang dilakukan oleh Hotel Ollino Garden Malang harus lebih 

ditingkatkan dan dipertahankan bila perlu mengupayakan semakin 

beragamnya aktivitas promosi yang dilakukan untuk mempengaruhi 

keputusan konsumen agar memilih Hotel Ollino Garden Malang. 

3. Oleh karena variabel dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian 

adalah variabel lain yang tidak diteliti maka perlu kiranya pihak 

manajemen Hotel Ollino Garden Malang meneliti kemungkinan variabel 

lain yang dimaksud. Ada beberapa kemungkinan variabel lain yang 

berkontribusi dalam peningkatan keputusan pembelian konsumen: 

a. Reputasi Hotel 

Kondisi Hotel Ollino Garden Malang saat ini dikenal sebagai hotel 

bisnis yang menyediakan hall untuk kepentingan meeting maupun 

acara seminar dari instansi-instansi yang telah bekerja sama dengan 

Hotel Ollino Garden Malang. Reputasi Hotel Ollino Garden Malang 

cukup baik namun belum begitu banyak diketahui oleh diketahui 

pelanggan karena Hotel Ollino Garden Malang tergolong masih baru. 

Kedepan pihak manajemen Hotel Ollino Garden Malang harus dapat 

menunjukkan reputasi yang lebih baik kepada pelanggan. 

 

 



b. Pemeringkatan Hotel 

Hotel Ollino Garden Malang merupakan hotel berbintang 3 (tiga) 

dimana status bintang ini juga dapat mempengaruhi pelanggan dalam 

memilih hotel ini. Perlu dipikirkan kedepan oleh pihak manajemen 

Hotel Ollino Garden Malang untuk mengupayakan peningkatan status 

atau pemeringkatan menjadi hotel berbintang 4 (empat) atau 

berbintang 5 (lima) dengan cara melengkapi atau menambah fasilitas 

sesuai dengan persyaratan pemeringkatan hotel. 

c. Lokasi yang Strategis 

Salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pelanggan dalam memilih 

Hotel Ollino Garden Malang sebagai tempat mengadakan acara (event) 

atau sebagai tempat menginap adalah karena lokasi yang strategis. 

Dikatakan strategis karena Hotel Ollino Garden Malang dekat dengan 

pusat perbelanjaan, dekat dengan instansi pemerintah, dan dekat 

dengan tempat usaha. Kelengkapan fasilitas hotel akan dapat 

menambah strategisnya hotel ini. Misalnya dengan adanya fasilitas 

mesin ATM (Automated Teller Machine), money changer, tempat 

penjualan souvenir, toko obat, mini market, safe deposit box, life music 

pada hari-hari tertentu dan fitness centre. 

d. Keunikan atau Karakteristik Hotel 

Keunikan atau karakteristik hotel merupakan suatu hal yang harus 

dimiliki oleh Hotel Ollino Garden Malang agar pelanggan dapat 

berkesan dan tetap mengingat Hotel Ollino Garden Malang karena 

keunikan yang dimiliki. Kedepan pihak manajemen Hotel Ollino 



Garden Malang harus membuat suatu ciri tersendiri seperti memiliki 

penataan taman yang asri dan desain interior dan eksterior yang bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bauran promosi Hotel Ollino Garden Malang yang terdiri dari periklanan, 

penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat dan 

publisitas hanya memberikan pengaruh 49,1% dalam menciptakan 

keputusan pembelian sedangkan 50,9% lainnya dipengaruhi oleh variabel 

lainnya seperti reputasi hotel, pemeringkatan hotel, lokasi yang strategis, 

dan keunikan yang dimiliki Hotel Ollino Garden Malang 

2. Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan terhadap dimensi bauran promosi 

yang meliputi periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan 

hubungan masyarakat dan publisitas secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden 

Malang. 

3. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan terhadap dimensi bauran promosi 

yang meliputi periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan 

hubungan masyarakat dan publisitas, semua variabel berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian terhadap Hotel 

Ollino Garden Malang. 

4. Dari hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa variabel hubungan masyarakat dan publisitas berpengaruh dominan 

terhadap keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden Malang. 

5.2. Saran 



Adapun saran-saran yang dapat disampaikan terkait dengan hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Sehubungan dengan variabel hubungan masyarakat dan publisitas yang 

terbukti sebagai faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian, 

maka sebaiknya pihak Hotel Ollino Garden Malang mempertahankan dan 

meningkatkan variasi dari variabel hubungan masyarakat dan publisitas 

sehingga dapat lebih mempengaruhi keputusan pembelian terhadap Hotel 

Ollino Garden Malang. 

2. Pihak manajemen Hotel Ollino Garden Malang hendaknya juga 

meningkatkan variabel lainnya seperti periklanan, penjualan pribadi, dan 

promosi penjualan untuk mampu memberikan kontribusi lebih dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian terhadap Hotel Ollino Garden 

Malang. 

3. Pihak manajemen Hotel Ollino Garden Malang hendaknya juga lebih 

memperhatikan kemungkinan variabel lain yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian, seperti: 

a. Produk 

Hotel Ollino Garden harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas 

dari produk yang dimiliki agar dapat memenuhi beragamnya kebutuhan 

dan keinginan konsumen seperti menambahkan variasi kamar hotel, 

variasi menu makanan dan minuman serta variasi paket yang 

disediakan untuk penyelenggaraan acara oleh konsumen. 

b. Harga 

Hotel Ollino Garden harus menetapkan harga sesuai dengan standar 

hotel bintang 3 yang ada dan kualitas yang disediakan agar konsumen 

merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan. 

c. Proses reservasi 



Hotel Ollino Garden Malang harus menerapkan system reservasi yang 

mudah agar tidak membebani konsumen seperti menjalin kerja sama 

dengan agen-agen perjalanan dalam bentuk reservasi. 

4. Untuk meningkatkan bauran promosi dari Hotel Ollino Garden Malang, 

perlu diupayakan adanya program-program pendidikan dan pelatihan bagi 

karyawan Hotel Ollino Garden Malang sehingga Hotel Ollino Garden 

Malang dapat menarik lebih banyak lagi pengunjung. 
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