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ABSTRAK 

Nugroho Setio Aji, Program Magister Manajemen Pascasarjana Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang 2018. “Pengaruh Produk Dan 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Dimediasi Motivasi Pembelian (Studi 

Pada PT. Trakindo Utama Surabaya)”. Ketua Komisi Pembimbing: Dr. Achmad 

Helmy Djawahir, SE., MM.; Anggota Komisi Pembimbing: Ainur Rofiq, S.Kom, 

SE., MM., Ph.D. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh produk dan 

promosi terhadap keputusan pembelian dimediasi motivasi pembelian. Penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitiatif dengan pendekatan eksplanatory research. 

Penelitian ini dilakukan pada konsumen owner atau pengelola yang membeli 

atau menyewa di PT. Trakindo Utama Surabaya yang berjumlah 58 responden. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan kajian pustaka dengan analisis 

WarpPLS versi 6.0. 

 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh secara langsung dari pengaruh produk 

terhadap motivasi pembelian dan pengaruh promosi terhadap motivasi 

pembelian memiliki pengaruh signifikan yang kuat. Selanjutnya, pengaruh produk 

terhadap keputusan pembelian dan pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian memiliki pengaruh signifikan yang lemah. Berikutnya, pengaruh 

motivasi pembelian terhadap keputusan pembelian memiliki pengaruh signifikan 

yang lemah. Serta, secara tidak langsung motivasi pembelian dapat memediasi 

pengaruh produk terhadap keputusan pembelian, karena memiliki pengaruh 

signifikan yang kuat. Namun, pengaruh secara tidak langsung motivasi 

pembelian tidak dapat memediasi pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian, karena memiliki pengaruh signifikan yang lemah. 

 

Kata Kunci: Produk, Promosi, Motivasi Pembelian, Keputusan Pembelian, 

Perilaku konsumen 
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ABSTRACT 

 
Nugroho Setio Aji, Master Program of Graduate Management of Faculty of 

Economics and Business Universitas Brawijaya, Malang 2018. "The Influence of 

Product And Promotion On Purchase Decision of Mediated Purchase Motivation 

(Study at PT Trakindo Utama Surabaya)". Chair of Supervising Commission: Dr. 

Achmad Helmy Djawahir, SE., MM.; Member of the Advisor Commission: Ainur 

Rofiq, S.Kom, SE., MM., Ph.D. 

 

This study aims to test and analyze the effect of product and promotion on buying 

decision mediated purchasing motivation. This research is a quantitative research 

with explanatory research approach. This research is conducted on consumer 

owner or manager who buy or rent at PT. Trakindo Utama Surabaya which 

amounted to 58 respondents. Data collection using questionnaire and literature 

review with WarpPLS version 6.0 analysis. 

 

The results of the study showed that the direct effect of product influence on 

purchase motivation and the influence of promotion on purchasing motivation had 

a strong significant influence. Furthermore, the influence of the product on 

purchasing decisions and the influence of promotion on purchasing decisions 

have a significant weak influence. Next, the effect of purchasing motivation on 

purchasing decisions has a significant weak influence. Also, indirectly the 

motivation of purchase can mediate the effect of the product on purchasing 

decisions, because it has a strong significant influence. However, the indirect 

effect of purchase motivation cannot mediate the influence of promotion on 

purchasing decisions, because it has a weak significant influence. 

 

Keywords: Product, Promotion, Purchase Motivation, Purchase Decision, 

Consumer behavior 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era global saat ini, telah banyak konsumen dan produsen melakukan 

kegiatan membeli dan menjual barang ataupun jasa. Sehingga, kegiatan tersebut 

tidak lepas dari kebutuhan sehari-hari. Dalam hal tersebut, kegiatan menjual dan 

membeli tidak lepas dari aktivitas pemasaran. Pemasaran sendiri merupakan 

suatu proses sosial dan manajerial yang di dalam individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain 

(Kotler, 2004). 

Industri alat berat merupakan salah satu sektor vital dalam perekonomian. 

Alat berat adalah sebuah alat mesin yang berukuran besar, dimana fungsinya 

didesain untuk melakukan fungsi konstruksi, pertambangan, logging/forestry, 

membuka lahan, agriculture dan sebagainya. Pada umumnya pada alat berat 

memiliki komponen, struktur, sumber tenaga, sistem transmisi, sistem 

penggerak, sistem hidrolik, dan sistem kendali. Dengan menyatukan semua 

komponennya dan membuatnya menjadi satu kesatuan sistem secara utuh, alat 

berat dapat digunakan oleh manusia sebagai alat bantu dalam mengerjakan 

pekerjaan yang berat seperti pekerjaan konstruksi, pertambangan, 

logging/forestry, perkebunan, dan lain-lain.  

Secara global, tren penjualan pada tahun 2015 sampai dengan 2017 

mulai mengalami peningkatan dan mengindikasikan potensi pasar. 
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Gambar 1.1 Penjualan Alat Berat Caterpillar Asia-Pasific 
Sumber: Caterpillar Asia-Pasific Sales, 2018 
 

 
Di Indonesia sendiri, terdapat empat produsen alat berat yang utama 

yaitu Komatsu, Caterpillar, Hitachi dan Kobelco. Keempat merek tersebut 

menguasai lebih dari 60% pasar alat berat di Indonesia (Laporan Industri Alat 

Berat, 2017). Apabila industri alat berat diklasifikasikan berdasarkan unit yang 

terjual, Komatsu dan Caterpillar mencatat penjualan alat berat diatas 2.000 unit 

per tahun. Pelaku usahanya yang memiliki tren kisaran penjualan rata-rata antara 

500-1.000 unit pertahun, antara lain Hitachi, Kobelco, Sumitomo, Sakai, Doosan 

(Kobexindo), Volvo (Intraco Penta), Volgele, dan beberapa merek lainnya.  

 

 
Gambar 1.2 Caterpillar sebagai Penyuplai Utama Alat Berat 

Sumber: Sumber: Caterpillar Asia-Pasific Sales, 2018 
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Salah satu cara untuk dapat menyusun pemasaran yang tepat di area 

pemasaran Jawa, yaitu dengan mempelajari perilaku konsumen dalam 

memutuskan pembelian alat berat, dimana keputusan pembelian dipengaruhi 

oleh budaya, kelas sosial, pribadi, maupun referensi grup (Kotler, 2003). 

Sebelum melakukan keputusan pembelian, konsumen wajib mengetahui dari sisi 

Need Recognition, Information Search, Evaluation of Alternatives, Purchase 

Decision, Postpurchase Behavior (Armstrong dan Kotler, 1999). Keputusan 

pembelian juga dapat diartikan menjadi dua hal, yaitu keputusan pembelian pada 

jasa maupun keputusan pembelian pada barang. 

Keputusan pembelian pada barang yang dimaksudkan adalah keputusan 

pembelian barang pada alat berat konstruksi. Keputusan pembelian pada alat 

berat memiliki beberapa pertimbangan, yaitu pada segi produk maupun segi 

promosi yang dilakukan. Serta, motivasi pembelian dan juga keputusan 

pembelian alat berat. 

Motivasi pembelian merupakan daya dorong konsumen untuk membeli 

atau minat membeli pada suatu barang ataupun jasa. Serta, adanya kaitan 

dengan perilaku konsumen telah dijelaskan dalam teori perilaku terencana atau 

theory of planned behaviour (TPB). TPB merupakan faktor sentral dari perilaku 

individu yang dipengaruhi oleh niat atau motivasi individu (behaviour intention) 

terhadap perilaku tertentu. Motivasi dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu sikap 

(attitude), norma subjektif (subjective norm) dan persepsi kontrol keperilakuan 

(perceived behaviour control). Sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku 

(behavioural beliefs), sedangkan norma subyektif berasal dari keyakinan normatif 

(normative beliefs). Sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang 

suatu obyek apakah disukai atau tidak dan menggambarkan kepercayaan 

konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari obyek tersebut. 
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Sedangkan, norma subyektif berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan. 

Selain sikap dan norma, terdapat faktor lingkungan sosial khususnya orang yang 

berpengaruh bagi kehidupan dan dapat mempengaruhi keputusan. Selain itu, 

terdapat persepsi kemampuan mengontrol perilaku yakni kecenderungan 

seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan keputusan pembelian 

(Ajzen, 1991). Namun, peneliti berfokus pada sikap dan norma pelanggan atau 

konsumen dalam memutuskan pembelian alat berat. Adapun, faktor pendorong 

lainnya untuk melakukan keputusan pembelian, maka terdapat faktor-faktor 

bauran pemasaran yang dapat disebut dengan bauran pemasaran 4P, yaitu 

product, price, place, dan promotion. 

Secara fundamental, terdapat empat faktor utama dalam mempengaruhi 

permintaan yaitu product (Produk), price (Harga), place (Tempat), dan promotion 

(Promosi) atau dikenal dengan 4P (Amstrong & Keller, 2011). Product (Produk), 

adalah apa saja yang ditawarkan ke pasar agar diperhatikan, diperoleh, 

digunakan atau dikonsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen. 

Price (Harga), jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk dapat 

memiliki suatu produk yang juga dapat diungkapkan oleh tarif, sewa, bunga, 

komisi dan lainnya. Place (Tempat), merupakan saluran distribusi dalam 

mengantarkan produk dari produsen ke konsumen. Dengan menentukan tempat 

yang strategis dapat menentukan posisi persaingan untuk dapat bersaing 

dengan kompetitor. Promotion (Promosi), kegiatan yang dilakukan untuk 

mengomunikasikan kelebihan yang dimiliki oleh sebuah produk dan kegiatan 

yang dilakukan untuk membujuk pelanggan membeli produk tersebut.  

Pada penelitian ini lebih difokuskan menganalisis pemasaran yaitu  product 

(Produk) dan promotion (Promosi), dimana kedua variabel tersebut merupakan 

variabel yang terdapat di tempat objek penelitian dan sesuai dengan karakter di 

tempat objek penelitian yang akan diteliti sebagai faktor yang mendorong 
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motivasi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian alat berat pada PT. 

Trakindo Utama. Namun, pada price (Harga) dan place (Tempat) tidak menjadi 

fokus penelitian ini berdasarkan pada karakter produk yang ditawarkan, 

dikarenakan price (harga) alat berat Caterpillar selalu menjadi leader bagi merek 

lainnya. Berdasarkan riset perusahaan, jika harga PT Trakindo Utama berubah, 

maka kompetitor alat berat lainnya akan ikut berubah. Penetapan penurunan 

price (harga) pada penjualan alat berat juga mengindikasikan penurunan kualitas 

alat berat. Selanjutnya, yang tidak menjadi fokus pada penelitian ini yaitu place 

(Tempat). 

Place (Tempat) dianggap pula tidak signifikan dalam persaingan alat berat. 

Karakter konsumen alat berat memiliki ciri khas bahwa ketika konsumen 

membutuhkan barang tersebut, dimanapun lokasi dealer pasti akan didatangi. 

Demikian halnya dengan strategi mendekati pasar, dealer tidak bisa terlalu 

mendekati pasar yang tersebar secara luas pada berbagai daerah di Indonesia. 

Dapat dikatakan bahwa place (Tempat) tidak efektif dalam memperluas pangsa 

pasar alat berat. Maka dari itu, salah satu faktor yang membuat keputusan 

pembelian alat berat yaitu kebutuhan produk. 

Kebutuhan produk merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen 

yang dapat diakomodir oleh barang atau jasa yang bisa ditawarkan ke pasar 

guna memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk merupakan segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, 

atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler dan 

Amstrong, 2001). Lini produk alat berat CATERPILLAR cukup lengkap, mulai dari 

Machine, diantaranya Articulated Trucks, Backhoe Loader, Forest Products, 

Hydraulic Excavators, Material Handlers, Mining & Off Highway Trucks, Motor 

Graders, Paving Products, Pipe Layers, Skid Steer Loaders, Multi Terrain 

Loaders, Compact Track Loaders, Telescopic Handlers, Track Loaders, Track 
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Type Tractors, Wheel Dozers, Wheel Loaders, Underground Mining Equipments, 

dan Drill Machines; Engine, diantaranya Genset dan Marine Engine; Forklift 

Trucks, dan masih banyak lagi. 

Produk yang dimaksud  merupakan produk alat berat Hydraulic Excavator 

merek Caterpillar kelas 20 ton. Hydraulic excavator merupakan alat serba guna 

yang dapat digunakan untuk menggali tanah (digging), memuat material ke dump 

truck (loading), mengangkat material (lifting), mengikis tebing (scraping), 

membuat saluran (trenching) dan meratakan (grading). Dengan menggunakan 

kombinasi penggantian alat kerja (worktools), maka dapat digunakan untuk 

memecah batu (breaking), membongkar aspal, dan lain-lain. Selain produk 

adapun faktor lain yang mendukung adanya keputusan pembelian alat berat 

yaitu promosi. 

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengomunikasikan 

kelebihan yang dimiliki oleh sebuah produk dan kegiatan yang dilakukan untuk 

membujuk pelanggan untuk membeli produk tersebut. Sehingga, jenis produk ini 

dipilih karena merupakan produk yang paling banyak dibeli oleh konsumen dan 

hampir di setiap proyek membutuhkan alat jenis ini. 

Promosi yang dilakukan PT. Trakindo Utama untuk menarik minat beli 

konsumen dilakukan dengan berbagai cara antara lain pameran yang dilakukan 

setiap tahun di acara Mining Exhibition, dan Construction Exhibition. PT Trakindo 

Utama juga melakukan promosi di setiap kantor region dengan cakupan 

konsumen yang lebih kecil dengan harapan meningkatkan hubungan baik antara 

konsumen dan distributor. Selain melalui tatap muka dalam bentuk pameran, PT 

Trakindo Utama juga mempromosikan produknya melalui website, email, 

instagram, facebook, whatapps, dan media online lainnya sesuai dengan 

perkembangan jaman saat ini. 
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Pada penelitian sebelumnya, pengaruh produk terhadap motivasi pembelian 

telah dilakukan oleh Nwankwo, et al. (2014); Salomon, et al. (2002); Vigneron 

dan Johnson (1999); Deebhijarn (2016) yang menyatakan bahwa produk memiliki 

pengaruh signifikan terhadap motivasi pembelian. Berikutnya, pengaruh promosi 

terhadap motivasi pembelian yang dilakukan oleh Birch, et al. (2018); Deebhijarn 

(2016); Astuti, et al. (2014); Payson dan Karunanithy (2016) dimana terdapat 

pengaruh signifikan antara promosi terhadap motivasi pembelian. 

Penelitian berikutnya, pengaruh motivasi pembelian terhadap keputusan 

pembelian telah diteliti oleh Miauw (2016); Nwankwo, et al. (2014); Santoso dan 

Purwanti (2013); Birch, et al. (2018) ; Hwang (2015); Indumathi dan Dawood 

(2016) yang mengungkapkan bahwa motivasi pembelian memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Adapun penelitian lainnya yang 

mendukung pengaruh produk terhadap keputusan pembelian, dimana hasil 

penelitian tersebut memiliki pengaruh signifikan telah dilakukan oleh Hasan, et al. 

(2016); Indumathi dan Dawood (2016);  Azzadina, et al. (2012); Agustiono, et al. 

(2016). Serta, pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian juga memiliki 

dampak signifikan dimana penelitian tersebut dilakukan oleh Astuti, et al. (2015); 

Payson dan Karunanithy (2016); Deebhijarn (2016); Azzadina, et al. (2012) ; 

Hasan, et al. (2016) ; Agustiono, et al. (2016). 

Namun, terdapat hasil penelitian yang menyatakan tidak signifikan yang 

dilakukan oleh Supriyadi, et al. (2016), dimana pengaruh produk terhadap 

motivasi pembelian tidak signifikan. Serta, pengaruh promosi terhadap motivasi 

pada hasil penelitian Cornwell dan Coote (2005) tidak signifikan. Sementara itu, 

pada hasil penelitian lainnya, pengaruh produk terhadap keputusan pembelian 

yang dilakukan oleh Junaidi dan Dharmmesta (2002) tidak signifikan. Begitu juga 

yang dilakukan oleh Nandiroh, et al. (2013) tentang pengaruh promosi terhadap 

keputusan pembelian tidak signifikan. 
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Beberapa penelitian terdahulu (sebelumnya), menyatakan bahwa produk dan 

promosi dengan motivasi pembelian memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Adapun ringkasan penelitian terdahulu, seperti pada tabel 1.1, 

sebagai berikut berikut. 

 
Tabel 1.1 Ringkasan Research Gap 

Variabel 
Hubungan antar variabel 

Peneliti 
Hasil 

penelitian 

Produk 

Produk terhadap Motivasi 
Pembelian 

Nwankwo, et al. (2014); 
Salomon, et al. (2002); 
Vigneron dan Johnson 

(1999); Deebhijarn 
(2016) 

Signifikan 

Supriyadi, et al. (2016) Tidak 
Signifikan 

Produk terhadap 
Keputusan Pembelian 

Hasan, et al. (2016); 
Indumathi dan Dawood 
(2016);  Azzadina, et al. 
(2012); Agustiono, et al. 

(2016) 

Signifikan 

Junaidi dan Dharmmesta 
(2002) 

Tidak 
Signifikan 

Promosi 

Promosi terhadap Motivasi 
Pembelian 

Birch, et al. (2018); 
Deebhijarn (2016); 
Astuti, et al. (2014); 

Payson dan Karunanithy 
(2016) 

Signifikan 

Cornwell dan Coote 
(2005) 

Tidak 
Signifikan 

Promosi terhadap 
Keputusan Pembelian 

Astuti, et al. (2015); 
Payson dan Karunanithy 

(2016); Deebhijarn 
(2016); Azzadina, et al. 

(2012); Hasan, et al. 
(2016) ; Agustiono, et al. 

(2016) 

Signifikan 

Nandiroh, et al. (2013) Tidak 
Signifikan 

 

Berdasarkan uraian dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat research 

gap, maka peneliti menambahkan variabel mediasi yaitu motivasi pembelian 

sebagai daya dorong atau minat beli konsumen untuk membeli suatu barang 

maupun jasa yang didasari oleh sikap, norma, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). 
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Motivasi pembelian merupakan mediator dalam perilaku konsumen yang 

berinteraksi dengan pemasaran dan rangsangan lainnya untuk mendukung 

proses keputusan pembelian (Kotler, 2009). Pada penelitian sebelumnya 

motivasi pembelian sebagai variabel mediasi telah dilakukan oleh Hwang (2015). 

PT Caterpillar Indonesia adalah perusahaan patungan antara Caterpillar 

Inc, USA (80%) dan PT Tiara Marga Trakindo (20%) dengan portofolio 

produknya termasuk excavator, bulldozer, motor grader, wheel loader, truck, 

traktor, scrapers, road reclaimer, pipelayers, wheel dozers, materil handlers, dan 

mesin sektor kehutanan. Khusus excavator, kelas 20 ton merupakah excavator 

yang banyak digunakan di berbagai sektor industri. Excavator CAT kelas 20 ton 

terjual ke sektor pertambangan, kehutanan, konstruksi, dan pertanian.  

Perkembangan pangsa pasar empat besar penyuplai alat berat di 

Indonesia cukup beragam. Dimana Komatsu mengalami penurunan yang cukup 

signifikan sejak tahun 2013. Hitachi, Kobelco dan Caterpillar dengan komposisi 

pangsa pasar yang hampir sama berkembang relatif konstan dari tahun ke tahun. 

Sebaliknya sejak 2014, merek lainnya mulai meningkat secara signifikan. Indo-

analisis (2017) melaporkan bahwa persaingan industri alat berat semakin ketat 

dimana produk alat berat berasal dari China dan Belarusia mulai membanjiri 

pasar dalam negeri. Meksipun berbagai produk ini belum diketahui kualitas dan 

umur pakainya, namun harganya dapat dikatakan sangat bersaing. Hal inilah 

yang menjadi pilihan pelaku industri yang menggunakan alat berat sebagai 

operasionalnya. Sampai pada titik ini, Trakindo, dengan produknya, Caterpillar,  

belum mampu mencapai kinerja terbaiknya seperti pada skala global.  
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Gambar 1.3 Trakindo-CAT menjadi Empat Besar Penyuplai Alat Berat 

Sumber: Laporan Penjualan Trakindo-CAT, 2018 

 
 

Selanjutnya, dalam perkembangan penjualan alat berat, Trakindo-CAT 

turut mengalami pasang surut. Tahun 2014, menjadi titik awal kemerosotan 

produksi hingga pada titik terendahnya tahun 2016. Terdapat dua penyebab 

utama kelesuan penjualan ini. Pertama, kelesuan perekonomian global 

mengakibatkan pengadaan alat berat tertunda dengan sulitnya memperoleh 

pembiayaan karena sektor keuangan sedang terkena imbas krisis finansial 

sehingga kucuran kredit dari lembaga pembiayaan sulit didapatkan.  

Kedua, adanya perubahan segmentasi pasar dimana persaingan alat 

berat semakin ketat pada sektor konstruksi. Persaingan produsen alat berat 

terkonsentrasi di sektor konstruksi seiring dengan belum membaiknya sektor 

pertambangan. Hal ini sebagai implikasi dari kebijakan pengurangan 

pertambangan. Meskipun kebutuhan alat berat di sektor ini sebenarnya memiliki 

karakter yang berbeda dengan sektor pertambangan dimana sektor 

pertambangan membutuhkan kapasitas angkut alat berat diatas 100 ton 

sedangkan sektor konstruksi hanya membutuhkan alat berat berkapasitas 20 ton.  

Menginjak tahun 2017, penjualan alat berat Trakindo mengalami tren 

meningkat mengikuti pola penjualan Caterpillar secara global. Hal ini disebabkan 
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optimisme pertumbuhan ekonomi yang mendorong geliat sektor dan harga 

batubara yang kembali naik di awal 2017, mengingat permintaan alat berat 

tersegmentasi pada sektor pertambangan. Prediksi hingga akhir 2018 segmen 

pertambangan dan konstruksi akan tetap menjadi segmen utama penjualan alat 

berat di Indonesia (Indonalisis, 2018). 

Lebih lanjut, terdapat lima area pemasaran di Indonesia dengan cakupan 

region: (i) Sumatera, (ii) Jawa, (iii) Indonesia Timur, (iv) Kalimantan Utara, dan (v) 

Kalimantan Selatan. Berdasarkan jumlah pelanggannya, area Sumatera 

menduduki peringkat pertama sedangkan area Kalimantan Selatan di peringkat 

terakhir. Namun terjadi peningkatan pemasaran yang cukup signifikan di area 

Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan sedangkan tiga region lainnya 

mengalami penurunan pada tahun 2017. Gambar 1.4 menunjukkan bahwa 

region Jawa masih potensial dalam mendorong kinerja Trakindo-CAT secara 

nasional. Hal ini mengingat karakter konsumen Jawa adalah masyarakat yang 

berpendapatan tinggi dengan standar hidup yang tinggi. Sehingga dalam strategi 

pemasaran, region Jawa diharapkan dapat menggenjot penjualan alat berat 

sampai pada titik paling optimum. 

 
Gambar 1.4 Lima Area Pemasaran Cat-Trakindo di Indonesia 

Sumber: Laporan Penjualan PT Trakindo Nasional, 2018 
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Sebagaimana dijelaskan paragraf sebelumnya tentang potensi area 

pemasaran Jawa, gambar 1.5 menunjukan bahwa sekitar 50% penjualan alat 

berat Trakindo-CAT area pemasaran Jawa tersegmentasi pada jenis excavator 

20 ton.  

 

Gambar 1.5 Excavator 20 Ton sebagai Produk Unggulan Trakindo 
Sumber: Laporan Penjualan PT Trakindo Area Pemasaran Jawa, 2018 

 

Dapat dikatakan bahwa jenis alat berat ini merupakan produk unggulan 

yang menentukan keberhasilan atau kegagalan PT Trakindo Utama dalam 

melakukan perluasan pangsa pasar. Pola penjualan Excavator 20 ton 

menyerupai tren penjualan skala global dan nasional. Puncak penjualan di tahun 

2013, kemudian menurun tajam hingga 2016 dan mulai meningkat kembali tahun 

2017 meskipun dengan penjualan yang belum menjadi titik optimalnya (2013). 

Tantangan penjualan alat berat kini mengarah pada perubahan pola bisnis 

perusahaan dan berbagai kompetitor produk sejenis yang akan merebut pasar.  

 Mengingat potensi permintaan alat berat baik skala global maupun 

nasional, maka perlu diperhatikan bahwa dalam bisnis ini terdapat banyak 

produk yang ditawarkan sehingga penguasaan pasar relatif merata dan tidak 

dimonopoli oleh satu produsen saja. 
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Penelitian ini dilakukan pada PT Trakindo Utama Surabaya yang terdapat 

di regional Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan April 

hingga bulan Mei 2018. Lokasi tersebut dipilih karena pada penelitian 

sebelumnya produk yang dijual merupakan produk umum yang banyak ditemui di 

pasaran, dengan harga yang relatif terjangkau, dan memiliki banyak produk 

pengganti. Sedangkan dalam penelitian ini produk yang diteliti sangat spesifik, 

dengan segmen pasar yang terbatas, namun dengan harga yang relatif tinggi 

sehingga pembeli perlu mempertimbangkan dengan baik sebelum melakukan 

pembelian. 

Berdasarkan keadaan tersebut, maka diperlukan kajian mendalam yang 

berupa penelitian dengan judul “Pengaruh Produk dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Dimediasi Motivasi Pembelian (Studi Pada 

Konsumen PT Trakindo Utama Surabaya)”.  

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka dapat diketahui hubungan 

produk dan promosi dengan keputusan pembelian alat berat pada alat berat 

Hydraulic Excavator kelas 20 Ton pada PT Trakindo Utama Surabaya melalui 

motivasi pembelian.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh produk terhadap motivasi pembelian di PT 

Trakindo Utama Surabaya? 

2. Apakah terdapat pengaruh promosi terhadap motivasi pembelian di PT 

Trakindo Utama Surabaya? 

3. Apakah terdapat pengaruh motivasi pembelian terhadap keputusan 

pembelian di PT Trakindo Utama Surabaya? 
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4. Apakah terdapat pengaruh produk terhadap keputusan pembelian di PT 

Trakindo Utama Surabaya? 

5. Apakah terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian di PT 

Trakindo Utama Surabaya? 

6. Apakah motivasi pembelian memediasi hubungan produk dengan 

keputusan pembelian di PT Trakindo Utama Surabaya? 

7. Apakah motivasi pembelian memediasi hubungan promosi dengan 

keputusan pembelian di PT Trakindo Utama Surabaya? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh produk terhadap motivasi 

pembelian di PT Trakindo Utama Surabaya. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh promosi terhadap motivasi 

pembelian di PT Trakindo Utama Surabaya. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi pembelian terhadap 

keputusan pembelian di PT Trakindo Utama Surabaya. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh produk terhadap keputusan 

pembelian di PT Trakindo Utama Surabaya. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian di PT Trakindo Utama Surabaya. 

6. Untuk menguji dan menganalisis motivasi pembelian memediasi 

hubungan produk dengan keputusan pembelian di PT Trakindo Utama 

Surabaya. 

7. Untuk menguji dan menganalisis motivasi pembelian memediasi 

hubungan promosi dengan keputusan pembelian di PT Trakindo Utama 

Surabaya. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis dan akademis, penelitian ini memperkaya pemahaman 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

teori mix marketing.  

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi masukan kepada stakeholder 

dalam merumuskan strategi pemasaran menghadapi kompetitor alat 

berat. 
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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Bagian ini merupakan rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu terkait 

faktor yang menentukan perilaku konsumen dan strategi marketing mix yang 

terjadi pada berbagai keputusan pembelian produk/jasa yang ditawarkan di 

pasar. Keberagaman studi kasus yang diperoleh dari berbagai jurnal berikut 

dapat diklasifikasikan pada keputusan pembelian produk fashion, makanan 

(sayur organik, RTD green teas, apel), kredit rumah, dan peralatan berat (sepeda 

motor dan alat berat) 

Azzadina, et al. (2012) melakukan penelitian mengenai berbagai tipe 

personaliti konsumen yang berpengaruh terhadap faktor marketing mix dan 

keputusan pembelian. Penelitian ini lebih menekankan dampak keputusan 

pembelian dari adanya hubungan antara tipe kepribadian dengan ketepatan 

strategi bauran pemasaran. Dimana tipe kepribadian ENFJ (extrovert-intuitive-

feeling-judging) lebih terpengaruh dari adanya strategi diskon dan kualitas 

produk, kepribadian ESFJ (extrovert-sensing-feeling-judging) lebih terpengaruh 

dari adanya strategi harga, dan INFJ (introvert-intuitive-feeling-judging) adalah 

konsumen yang terpengaruh dengan strategi harga dan pembelian secara kredit. 

Penelitian mengenai keputusan pembelian apel di MOG, Malang dilakukan oleh 

Astuti, et al. (2014) dengan dua tahapan yaitu mengevaluasi strategi bauran  

pemasaran atau marketing mix yang paling berpengaruh adalah ‘odd pricing’ 

atau penetapan harga mendekati atau seolah-olah misalnya Rp 99.00 padahal 

sebenarnya sebesar Rp 100.00. Secara psikologis strategi harga ini akan 
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mendorong konsumen berpikir bahwa harga tersebut lebih murah. Keputusan 

pembelian diukur dalam variabel konsistensi dan intensitas pembelian. 

Penelitian Deebhijarn (2016) mengenai keputusan pembelian dilakukan 

secara kualitatif dan kuantitatif pada obyek pembelian RTD green teas 

melibatkan 12 experts dan wirausaha serta penyebaran kuisioner pada 620 

sampel. Metode penelitian yang dilakukan adalah in-depth interview dan 

Structural Equation Model (SEM). Secara kuantitatif, faktor personal yang paling 

menentukan keputusan pembelian adalah melalui referensi dari teman atau 

kelompok lain. Sedangkan strategi marketing mix yang paling mempengaruhi 

adalah produk itu sendiri dan promosi. Informasi tentang green tea dipengaruhi 

oleh promosi yang gencar dilakukan di televisi, radio dan media online. 

Hubungan antara faktor personal dan strategi marketing mix berdampak secara 

signifikan. 

Selanjutnya, faktor utama dalam keputusan pembelian sayuran organik 

tercermin dari signifikansi variabel kualitas produk, merek, pro-lingkungan serta 

rasa. Indumathi dan Dawood (2016) menerangkan bahwa konsumen berani 

membayar mahal untuk produk tersebut karena persepsinya akan kualitas dan 

kesehatan. Faktor promosi turut mendukung pembelian konsumen melalui 

adanya diskon dan program pesan antar. 

Hasan, et al. (2016) menjabarkan bahwa secara simultan keputusan 

konsumen memilih KPR Griya BNI dikarenakan faktor produk, promosi, lokasi 

tenaga kerja, infrastruktur dan layanan, sebaliknya faktor harga berpenagruh 

negatif dalam keputusan konsumen. Secara parsial variabel yang paling 

menentukan adalah produk yang ditawarkan. Pemilihan kredit rumah di BNI 

Griya menunjukkan bahwa semakin baik penawaran hipotek (mortgage loans) 

akan meningkatkan keputusan konsumen memilih kredit rumah. 
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Pada kasus keputusan pembelian sepeda motor di distrik Jaffna, Payson, 

et al. (2016) mengamati bahwa ada hubungan secara positif antara marketing 

mix dan perilaku pembelian sebesar 64%. Sedangkan dampak marketing mix 

terhadap persepsi positif konsumen terhadap produk yang ditawarkan sekitar 

42%. Artinya butuh variabel penjelas lainnya untuk menggambarkan lebih 

komprehen terkait persepsi konsumen. Beberapa saran dalam pengembangan 

industri sepeda motor antara lain: perlunya membuat promosi secara berkala, 

membuat keunikan produk, program jaminan, pemberian fasilitas gratis ongkos 

kirim, serta memenuhi kepuasan konsumen melalui berbagai persyaratan.  

Dalam penelitian Agustiono, et al. (2016) dijelaskan adanya pengaruh 

marketing mix terhadap keputusan pembelian spare part undercarriage Komatsu 

di PT United Tractors, Samarinda. Dengan sampel pelanggan PT United Tractors 

diketahu bahwa secara simultan keputusan konsumen dipengaruhi oleh produk 

harga, tempat dan promosi. Harga menjadi faktor paling dominan dimana harga 

yang tinggi diikuti dengan pemberian diskon besar-besaran karena melihat 

kondisi kelesuan sektor pertambangan sehingga konsumen membutuhkan harga 

sparepart yang murah. Produk memiliki nilai beta yang paling rendah yang 

mengindikasikan pemberian jangka waktu garansi (warranty). Pada variabel 

place, perlu adanya strategi penambahan jumlah cabang sehingga konsumen 

mudah mengakses produk. 

Dalam kaitan hubungan motivasi dengan keputusan pembelian, Miauw 

(2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa motivasi secara signifikan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian baik karena dorongan kebutuhan, 

dorongan untuk menunjang penampilan serta dorongan dari adanya tawaran 

menarik oleh perusahaan. Dalam penelitiannya Miauw menyebarkan kuisioner 

pada konsumen yang telah melakukan pembelian lebih dari 1 kali di Wild 

(purposive sampling). Indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi antara 
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lain: (i) konsumen memiliki kebutuhan yang dapat dipenuhi, (ii) konsumen 

merasa bahwa produk yang disedikan dapat meningkatkan penampilan, dan (iii) 

konsumen terdorong karena tawaran menarik dari perusahaan. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa motivasi dan sikap konsumen berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian Wild. 

Nwankwo, et al (2014) berkesimpulan bahwa pada barang-barang mewah, 

motivasi erat kaitannya dengan nilai personal yang diyakini serta demografi 

konsumen. Melalui penerapan model regresi logit dapat diketahui besarnya 

korelasi antara variabel intensi untuk membeli barang mewah, variabel motivasi 

dan variabel nilai personal yang dianut. Motivasi diukur dari beberapa atribut 

yang melekat dalam barang mewah seperti kekhasan, keunikan, nilai sosial, nilai 

hedonisme, dan kualitas produk dengan pembobotan pada skala 1-5. 

Birch, et al. (2018) mengeksplorasi berbagai tipe motivasi dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Australian dalam pembelian 

produk lokal. Faktor yang diukur antara lain identitas etnis, kesadaran akan 

lingkungan, kesadaran pada kesehatan, dan ketahanan pangan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa motivasi yang mempengaruhi pembelian produk lokal 

berfokus pada strategi marketing dan komunikasi, label dan branding produk, 

serta pelatihan pelayanan bagi staf. 

Penelitian Hwang (2015) bertujuan mengidentifikasi faktor motivasi dibalik 

pembelian produk organik. Adapun motif tersebut antara lain self presentation, 

kesadaran pada ketahanan pangan, kesadaran terhadap lingkungan, dan 

identitas etnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self presentation dan 

kesadaran akan ketahanan pangan merupakan motivasi utama pembelian 

produk organik. 

Penelitian  Junaidi dan Dharmmesta (2002) dengan judul Pengaruh 

ketidakpuasan konsumen, karakteristik produk, dan kebutuhan mencari variasi 
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terhadap keputusan perpindahan merek. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

Pertama, ketidakpuasan pelanggan dan kebutuhan pencarian beragam secara 

signifikan terkait dengan peralihan merek perilaku, tetapi dampak karakteristik 

kategori produk itu sendiri pada peralihan merek perilaku tidak signifikan. Kedua, 

berbagai pencarian kebutuhan memoderasi efek ketidakpuasan pelanggan dan 

karakteristik kategori produk pada pengalihan merek perilaku. 

Penelitian Nandiroh et al. (2013) dengan judul Pengaruh Penetapan Harga 

dan Promosi Terhadap keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Honda, 

menyatakan bahwa harga memiliki pengaruh paling dominan pada Keputusan 

Pembelian Konsumen, diharapkan perusahaan untuk mempertahankannya. 

Untuk variabel promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen mengharapkan perusahaan untuk meningkatkannya agar 

tidak kalah dengan pesaing lainnya. 

Penelitian Supriyadi et al. (2016) dengan judul pengaruh Kualitas Produk 

dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian, menyatakan bahwa engujian 

hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel kualitas produk yang 

telah diteliti terbukti tidak berpengaruh pada keputusan pembelian, tetapi variabel 

yang terbukti berpengaruh pada citra merek pada keputusan pembelian 

konsumen. Pengujian hipotesis menggunakan uji F menunjukkan bahwa variabel 

kualitas produk dan pengaruh citra merek pada keputusan pembelian sebesar 

22,7%, sedangkan remaning 77,3% dipengaruhi oleh variabel yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian Cornwell dan Coote (2002) dengan judul Corporate sponsorship 

of a cause: the role of identification in purchase intent, menyatakan bahwa 

identifikasi dengan NPO di Indonesia memediasi hubungan antara anteseden 

yang dipelajari di sini dan niat pembelian konsumen. Akhirnya, efek moderasi 

dari biodata (pengalaman hidup) pada beberapa hubungan model diperiksa. 



21 
 

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Variabel Penelitian Kesimpulan Utama 

1 

Azzadina, I., 
Huda, A., 

Sianipar, C. 
(2012) 

Understanding 
Relationship 

between 
personality types, 

marketing-mix 
factors and 
purchasing 
decisions 

Dependen: 
1. Keputusan Pembelian 
2. Personality 

1. ENFJ → diskon dan 
bentuk produk. 

2. ESFJ → strategi harga 
3. INFJ → strategi harga 

dan pembelian secara 
kredit. 

Independen: 
1. Produk 
2. Harga 
3. Tempat 
4. Promosi 

2 

Astuti, R., 
Silalahi, R., 
Wijaya, G. 

(2015) 

Marketing 
Strategy Based 

on Marketing Mix 
Influence on 
purchasing 
decisions of 

Malang Apples 
consumers at 
giant olympic 
garden mall 

(MOG), Malang 
City, East Java 

Province, 
Indonesia 

Dependen: 
1. Konsistensi pembelian 
2. Intensitas pembelian 

1. Strategi pemasaran 
yang paling tepat 
adalah ‘Price with odd 
pricing’ untuk 
meningkatkan 
pembelian. 

2. Odd strategy membuat 
secara psikologis 
mempengaruhi 
konsumen. 

Independen: 
1. Price (harga sesuai 

dengan kualitas) 
2. Product (rasa, 

kualitas) 
3. Promotion (frekuensi, 

diskon) 
4. Place (tempat) 
5. Physcal Evidence 

(fasilitas dan 
kebersihan) 

6. Proses (display, 
proses pembayaran) 

7. People (respons sales) 

3 
Deebhijarn, 

Samart 
(2016) 

The marketing 
mix strategy 

model to 
influencing the 

decision to 
purchase ready-
to-drink (RTD) 

Green teas 
among University 

Students in 
Bangkok 

Metropolitan 
Region, Thailand 

Faktor Personal: 
1. Gaya hidup 
2. Pendidikan 
3. Umur 
4. Pendapatan 
5. Gender 
 
Faktor Sosial: 
1. Referensi kelompok 
2. Peran dan status 
3. Keluarga 
4. Status sosial 
5. Budaya 
 
Strategi marketing mix: 
1. promosi 
2. produk 
3. harga 
4. tempat 
5. Respons sosial 

Faktor yang paling 
dominan dalam keputusan 
pembelian RTD green 
teas antara lain unsur 
gaya hidup, pendidikan, 
referensi kelompok, 
keluarga, promosi, produk 
dan merek. 
 

4 
Indumathi, N 
and Dawood, 

A. (2016) 

Impact of 
marketing mix on 
consumer buying 

behavior in 
organic product 

Dependen: 
keputusan pembelian 
 
 
 
Independen: 
1. produk 
2. price 
3. lokasi 
4. promosi 

1. faktor yang 
berpengaruh dalam 
keputusan pembelian 
sayur organik adalah 
kualitas, brand, pro 
lingkungan, dan rasa. 

2. tingginya harga (88%) 
tidak mengurangi 
keputusan membeli 
karena persepsi bahwa 
organik sehat dan pro 
lingkungan (84%). 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Variabel Penelitian Kesimpulan Utama 

5 

Hasan, S., 
Wahid, M., 
Basalamah, 
M.S. (2016) 

Marketing mix 
effect on the 
decision of 

customers in 
thematter in 
choosing the 

home purchase 
loans in Pt. Bni 

46 Griya Bni 
(Perseo) Tbk 

Branch Makassar 

Dependen: 
Keputusan pemilihan 

1. hasil regresi secara 
simultan yaitu produk, 
promosi, lokasi, tenaga 
kerja, infrastruktur dan 
layanan berpengaruh 
positif dan signifikan 
berdampak pada 
keputusan konsumen, 
sedangkan variabel 
harga berpenagruh 
signifikan negatif. 

2. variabel yangpaling 
dominan dalam 
keputusan konsumen 
adalah produk. 

Independen: 
1. Tipe 
2. Harga 
3. Promosi 
4. Lokasi 
5. Tenaga kerja 
6. Fasilitas 
6. Layanan 

6 

Payson, S 
and 

Karunanithy, 
M. (2016) 

Impact of 
marketing mix on 
buying behaviour 
–a case study of 
motorbike buyers 
in Jaffna District 

Dependen: 
1. perilaku konsumen 

1. variabel marketing mix 
yang berpengaruh 
adalah bauran produk, 
harga dan promosi 
sedangkan temoat tidak 
ada kaitan dengan 
perilaku konsumen. 

2. Variabel marketing mix 
mempengaruhi persepsi 
orang sekitar 42% 
sedangkan faktor 
lainnya berkontribusi 
58%. 

 

Independen: 
1. marketing mix 
2. produk 
3. lokasi 
4. harga 
5. promosi 

7 

Agustiono, 

A., Militina, T 

dan 

Rahmawati, I 

(2016) 

Pengaruh Bauran 

Pemasaran 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian Spare 

Part 

Undercarriage 

Komatsu di PT 

United Tractors 

Tbk Loa Janan 

Samarinda 

Dependen: 
1. Keputusan Pembelian 1. harga berpengaruh 

dominan terhadap 

keputusan pembelian. 

2. secara simultan, 

marketing mix 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Independen: 
1. produk 
2. harga 
3. lokasi 
4. promosi 

8 
Miauw, K 

(2016) 

Motivasi 

Konsumen dan 

Sikap Konsumen 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian di 

WIld 

Dependen: 
Keputusan Pembelian 
 
 
Independen: 
1. Motivasi konsumen 
2. Sikap konsumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Motivasi konsumen 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian melalui 

terpenuhinya kebutuhan 

dan merasa bahwa 

produk yang ditawarkan 

mampu meningkatkan 

penampilan konsumen. 

2. tawaran menarik 

perusahaan memiliki 

nilai yang rendah 

dibandingkan indikator 

motivasi lainnya. 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Variabel Penelitian Kesimpulan Utama 

9 

Nwanko, S., 

Hamelin, N., 

Khaled, M 

(2014) 

Consumer 

values, motivation 

and purchase 

intention for 

luxury goods 

Dependen: 
Personal value 
 
Independen: 
1. self respect 
2. enjoyment of life 
3. excitation 
4. sense of belonging 
5. warm relationship 
 
Dependen: 
Motivasi pembelian 
 
Independen: 
1. conspicuous 
2. unique 
3. hedonic 
4. quality 
 
Variabel kontrol: 
Demografi konsumen 

1. pembelian barang 

mewah dipengaruhi oleh 

motivasi dan personal 

values yang dimediasi 

oleh budaya global 

konsumen. 

2. semakin besar 

pengaruh keagamaan, 

hasrat pembelian 

barang mewah rendah. 

 

10 

Birch, Dawn., 

Memery, J., 

Kanakaratne, 

M (2018) 

The mindful 

consumer: 

Balancing 

egoistic and 

altruistic 

motivations to 

purchase local 

food 

Dependen: 
Motivasi pembelian 
egoistik dan altruistik 
 
Independen: 
1. ethical self-identity 
2. environmental 
consciousness 
3. health consciousness 
4. food safety 

1. motivasi yang 

berpengaruh pada 

pembelian local food 

sifatnya egoistik. 

2. rekomendasi untuk 

berfokus pada strategi 

pemasaran berupa 

strategi komunikasi, 

clearer branding and 

labelling, dan training 

staf. 

 

 

 

 

 

 

11 
Hwang, J 

(2015) 

Organic food as 

self-presentation: 

the role of 

psychological 

motivation in 

older consumers’ 

purchase 

intention of 

organic food 

Dependen: 
Motivasi Pembelian 
 
Independen: 
1. Self presentation 
2. Food Safety concern 
3. Enviromental concern 
4. Ethical Consumer 

Identty 
 
Variabel kontrol: 
1. Pendapatan 
2. Hasrat sosial untuk 

membeli makanan 
organic 

Faktor utama motivasi 

pembelian dipengaruhi 

oleh motivasi psikologis 

(Self presentation) dan 

food safety sedangkan 

norma yang dianut, serta 

fokus pada lingkungan 

tidak mempengaruhi 

dorongan untuk membeli. 

12 

Junaidi, 

Shellyana., 

Dharmmesta, 

Basu 

Swastha 

Pengaruh 

ketidakpuasan 

konsumen, 

karakteristik 

produk, dan 

Dependen: 
Keputusan perpindahan 
merek 
 
Independen: 
1. Ketidakpuasan   

Pertama, ketidakpuasan 

pelanggan dan kebutuhan 

mencari variasi secara 

signifikan terkait dengan 

peralihan merek perilaku, 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Variabel Penelitian Kesimpulan Utama 

(2002)  kebutuhan 

mencari variasi 

terhadap 

keputusan 

perpindahan 

merek 

    konsumen 
2. Karakteristik katagori  
    produk 
3. Kebutuhan mencari  
    variasi 

tetapi dampak karakteristik 

kategori produk itu sendiri 

pada perilaku peralihan 

merek tidak signifikan. 

Kedua, berbagai 

pencarian kebutuhan 

memoderasi efek 

ketidakpuasan pelanggan 

dan karakteristik kategori 

produk pada perilaku 

pengalihan merek  

13 

Nandiroh., 

Yulihardi, 

Yolamalinda 

(2013) 

Pengaruh 

Penetapan Harga 

dan Promosi 

Terhadap 

keputusan 

Pembelian 

Sepeda Motor 

Merek Honda 

Dependen: 
Keputusan Pembelian 
Sepeda Motor Merek 
Honda 
 
Independen: 
1. Penetapan harga 
2. Penetapan promosi 

harga memiliki pengaruh 

paling dominan pada 

Keputusan Pembelian 

Konsumen, dan untuk 

variabel promosi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan 

Pembelian 

14 

 
 Yuntawati 

Fristin, 

Ginanjar 

Indra K.N 

(2016) 

Pengaruh 

Kualitas Produk 

dan Brand Image 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian. 

Dependen: 
Keputusan Pembelian  
 
Independen: 
1. Kualitas produk 
2. Brand image 

variabel kualitas produk 

yang telah diteliti terbukti 

tidak berpengaruh pada 

keputusan pembelian, 

tetapi variabel yang 

terbukti berpengaruh pada 

citra merek pada 

keputusan pembelian 

konsumen. 

15 

Cornwell,. 

Coote  

(2002) 

Corporate 

sponsorship of a 

cause: the role of 

identification in 

purchase intent 

Dependen: 
Keputusan Pembelian  
 
Independen: 
1. Kualitas produk 
2. Brand image 
 
Mediasi: 
 

identifikasi dengan NPO 

di Indonesia memediasi 

hubungan antara 

anteseden yang 

dipelajari di sini dan 

niat pembelian 

konsumen. Akhirnya, 

efek moderasi dari 

biodata (pengalaman 

hidup) pada beberapa 

hubungan model 

diperiksa 

Sumber : Penelitian Terdahulu dalam Tinjauan Pustaka 

 

2.2. Strategi Pemasaran 4P 

Bagian ini menguraikan bahwa keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian dapat digerakkan atau dipengaruhi melalui strategi pemasaran yang 
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tepat. American Marketing Association mengungkapkan bahwa “marketing is the 

process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and 

distribution of ideas, goods, and services to create exchange that satisfy 

individual and organizational goals”. Dapat dikatakan pemasaran memiliki dua 

dimensi yaitu dimensi filosofis pada kepuasan konsumen dan dimensi 

implementatif filosofi tersebut. 

Pemasaran merupakan salah satu strategi yang menghubungkan produsen 

dengan konsumen sehingga memudahkan produsen untuk mencapai tujuannya, 

baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Pemasaran menjadi penting 

tatkala semakin banyaknya pesaing yang memproduksi beranekaragam produk 

yang diinginkan oleh konsumen. Pemasaran merupakan salah satu strategi yang 

dapat membantu perusahaan dalam memenangkan persaingan. 

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain (Kotler Keller, 2008). Asosiasi pemasaran di Amerika 

mendefinisikan pemasaran sebagai salah satu fungsi organisasi dan 

seperangkat proses untuk menciptakan, mengomunikasikan dan menyerahkan 

nilai kepada pelanggan dalam mengelola hubungan pelangan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya.  

Stanton dan Husain Umar (2002) mendefinisikan pemasaran sebagai 

keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang bertujuan 

merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan 

mendistribusikan barang atau jasa yag akan memuaskan kebutuhan pembeli 

baik aktual maupun yang potensial. Dari defini ini disimpulkan bahwa jangkauan 

pemasaran sangat luas dan ada berbagai tahapan kegiatan yang harus dilalui 
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sebelum sampai ke tangan konsumen. Terdapat empat komponen pokok dalam 

konsep pemasaran, yaitu: 

1. Sasaran Pasar, pasar terdiri dari banyak pembeli yang berbeda dalam 

beberapa hal misalnya keinginan, kemampuan, keuangan, lokasi dan 

sikap pembeli. Dari berbagai perbedaan ini dapat dilakukan analisis untuk 

memilih sasaran pasar. Ada beberapa faktor yang dapat digunakan dalam 

menganalisis segmen pasar, seperti ukuran dan pertumbuhan segmen, 

menariknya segmen serta sasaran dan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. 

2. Kebutuhan pelanggan, perusahaan diharapkan mampu memahami 

kebutuhan pelanggan sehingga dapat memuaskannya. Kotler (2007) 

membedakan kebutuhan pelanggan ke dalam lima jenis, yaitu: 

a) Kebutuhan yang diutarakan (pelanggan menginginkan produk 

yang murah) 

b) Kebutuhan nyata (pelanggan menginginkan produk dengan biaya 

operasi yang rendah, bukannya harga beli yang murah).  

c) Kebutuhan yang tidak diutarakan (pelanggan mengharapkan 

pelayanan yang baik dari penyalur) 

d) Kebutuhan kegembiraan (pelanggan membeli produk dengan 

tambahan fitur-fitur berhadiah khusus) 

e) Kebutuhan rahasia (pelanggan ingin dipandang sebagai 

konsumen yang cerdas dan berorientasi nilai). 

3. Pemasaran terpadu, hal ini tercipta apabila semua departemen dalam 

perusahaan bekerja sama untuk melayani kepentingan pelanggan. 

Pemasaran terpadu dapat terjadi dalam dua tahap yaitu keberagaman 

fungsi pemasaran yang saling bersineergi dan dikoordinasikan dengan 

baik oleh bagian lain perusahaan. 
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4. Profitabilitas, merupakan tujuan perusahaaan disamping meraup laba 

juga memberikan pelayanan secara memuaskan pada pelanggan.  

Strategi pemasaran memegang peranan penting dalam rencana 

pemasaran oleh karenanya strategi ini harus disusun secara jelas dan dapat 

memberi gambaran yang terarah tentang apa yang dilakukan perusahaan dalam 

menggunakan setiap kesempatan atau peluang pada pasar yang disasar. Oleh 

karenanya dalam strategi pemasaran terdapat dua komponen utama yaitu pasar 

yang dituju (target market) dan pemasaran yang dijalankan (marketing mix) untuk 

merebut sasaran pasar tersebut. 

Bauran pemasaran merupakan perangkat/alat pemasar yang terdiri atas 

berbagai unsur satu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar 

implementasi strategi pemasaran dan penentuan posisi yang ditetapkan dapat 

berjalan sukses (Lupiyoadi, 2014).  

Pengertian bauran pemasaran menurut Zeithaml dan Bitner dalam Hurriyati 

(2010) merupakan elemen organisasi perusahaan yang dapat dikontrol oleh 

perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan konsumen dan akan dipakai 

untuk memuaskan konsumen. Marketing mix dicirikan dari adanya unsur 

pemasaran terkait yang dibaurkan, diorganisir dan digunakan dengan tepat 

sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran dengan efektif 

sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Kotabe dan Helsen (2011) menambahkan tentang budaya dalam bauran 

pemasaran. Budaya dalam bauran pemasaran merupakan salah satu pilar utama 

dari pasar dan keberhasilan kegiatan pemasaran internasional sebagai besar 

dipengaruhi oleh budaya lokal. Variabel budaya ini dapat berinteraksi dengan 

bauran pemasaran (marketing mix) sehingga variabel tersebut dapat bertindak 

sebagai penghambat atau peluang kegiatan pemasaran yang dilakukan.  
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Secara fundamental, terdapat empat faktor utama dalam mempengaruhi 

permintaan yaitu product, price, place, and promotion atau dikenal dengan 4P 

(Amstrong dan Keller, 2011). Keempat faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

a) Product, adalah apa saja yang ditawarkan ke pasar agar diperhatikan, 

diperoleh, digunakan atau dikonsumsi dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan konsumen.  

b) Price, jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk dapat 

memiliki suatu produk yang juga dapat diungkapkan oleh tarif, sewa, 

bunga, komisi dan lainnya.  

Faktor dalam penentuan harga meliputi faktor internal dan eksternal. 

Adapun faktor internal yaitu tujuan pemasaran perusahaan itu sendiri, 

penetapan strategi bauran pemasaran, kerugian/ biaya, dan manajemen 

yang memutuskan siapa menentukan harga. Disisi lain, faktor eksternal 

seperti sifat pasar dan permintaan yang dihadapi dan bentuk persaingan 

industri tersebut. Harga memegang peranan penting dalam 

mempengaruhi persepsi konsumen, kepuasan konsumen, dan perilaku 

lain setelah membeli produk.  

c) Place, merupakan jalan mengantarkan produk dari produsen ke 

konsumen. Dengan menentukan tempat yang strategis dapat 

menentukan posisi persaingan untuk dapat bersaing dengan kompetitor. 

Terdapat beberapa alasan pemilihan lokasi yaitu kemudahan akses, 

visibilitas yang ditampakan dari pembatas jalan, lalu lintas, tempat parkir 

yang luar, ekspansi lahan yang dapat digunakan bisnis dimasa 

mendatang, lingkungan yang mendukung, lokasi pesaing hingga 

peraturan pemerintah.  

d) Promotion, kegiatan yang dilakukan untuk mengomunikasikan kelebihan 

yang dimiliki oleh sebuah produk dan kegiatan yang dilakukan untuk 
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membujuk pelanggan membeli produk tersebut. Terdapat tiga tujuan 

utama dalam melakukan promosi yaitu (i) menginformasikan pasar 

mengenai keberadaan suatu produk baru, memperkenalkan cara 

pemakaian yang baru dari suatu produk, menyampaikan perubahan 

harga pada pasar, memperjelas cara kerja suatu produk, 

menginformasikan mengenai jasa yang disediakan oleh perusahaan, 

membangun citra perusahaan; (ii) membujuk pelanggan sasaran melalui 

pembentukan pilihan merek, mengalihkan pemilihan ke merek tertentu, 

mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk; dan (iii) 

mengingatkan pembeli bahwa produk bersangkutan dibutuhkan dan agar 

ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan.  

Bentuk promosi dapat berupa (i) personal selling (komunikasi langsung 

antara penjual dan calon pembeli); (ii) mass selling (pendekatan dengan 

menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi pada 

khalayak ramai dalam satu waktu; (iii) promosi penjualan merupakan 

bentuk persuasi melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur 

untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan meningkatkan 

jumlah barang yang dibeli; dan (iv) hubungan masyarakat suatu 

komunikasi secara keseluruhan dari pihak perusahaan guna 

mempengaruhi konsumen tentang pandangan, kepercayaan, dan perilaku 

kelompok; dan (v) direct marketing yaitu sistem pemasaran yang bersifat 

interaktif yang membutuhkan satu atau beberapa media iklan untuk 

menimbulkan respons yang terukur atau transaksi di sembarang lokasi.  

Selain menetapkan strategi marketing mix, pemasar perlu untuk 

menganalisis segmentasi, targeting dan positioning pasar. Segmentasi adalah 

proses mengidentifikasi dan membagi pasar yang sangat luas menjadi 

sekumpulan kelompok kecil yang memiliki kebutuhan yang sama melalui 
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pembagian karakter kelompom secara demografis, psikografis dan perilaku 

konsumen (Kotler, 2011).  

Selanjutnya targeting dimana perusahaan memutuskan target pasar yang 

akan dibidik dan memiliki peluang paling besar. Langkah yang tidak kalah 

penting adalah positioning dimana perusahaan menentukan posisinya dalam 

suatu pasar agar dapat bersaing. Analisa positioning bermanfaat untuk 

memperhitungkan respons dari pasar dengan mengevaluasi persaingan dan 

penilaian konsumen. Selain itu keberhasilan positioning akan berdampak pada 

keberhasilan produk di pasar. 

Kotler (2011) menambahkan bahwa basis segmentasi pasar meliputi (i) 

geografi yaitu daerah, luas, kepadatan, penduduk dan iklim; (ii) demografi yaitu 

usia, gender, agama, ras/suku, kebangsaan, penghasilan, pekerjaan, jumlah 

anggota keluarga; (iii) psikografi yaitu kelas sosial, gaya hidup, kepribadian; dan 

(iv) behavior yaitu alasan pembelian, status, loyalitas, sikap terhadap produk. 

Sedangkan menurut Stone dan Desmond (2007) terdapat tiga dimensi 

evaluasi yaitu size and growth potential of each segment, segment attractiveness 

and company fit. Perusahaan besar cenderung untuk mempertimbangkan pasar 

dengan volume penjualan yang besar dan jarang menunjuk pada segmen yang 

kecil. Adapun segment attractiveness mencerminkan karakteristik persaingan 

dengan kompetitor lainnya misalnya segmen yang cenderung tidak ‘menarik’ 

dapat dilihat dari dominasi satu perusahaan yang telah stabil dan tidak 

tergantikan dari waktu ke waktu dengan tingginya biaya tetap produksi. Bentuk-

bentuk strategi marketing mix yang dipadukan dengan segmentasi pasar dapat 

dilihat dalam gambar berikut. 



31 
 

 
Gambar 2.1  

Implementasi Strategi Marketing Mix dan Karakter Segmen Pasar 
Sumber: Zeithaml dan Bitner, 2000 

 

 Gambar a menunjukkan bahwa implementasi strategi marketing mix yang 

ditetapkan pada pasar dengan karakter yang homogen. Dalam penerapan 

strategi ini, perusahaan cenderung mengabaikan adanya perbedaan segmen 

yang ada, pasar dianggap sama. Sebagai contoh, pemasar memperhatikan 

bahwa kecenderungan pasar di daerah a berkarakter menyenangi program 

pembelian secara kredit maka seorang pemasar dapat menerapkan strategi 

penetapan harga (price) dengan kredit. Dengan karakter pasar ini maka 

perusahaan hanya mendesain satu jenis produk dengan program 

pemasarannya.  

Pada gambar b segmen pasar lebih beragam sehingga perusahaan 

mendesain produk yang berbeda dengan program pemasaran yang berbeda 

untuk tiap segmen. Biasanya disebut differentiated marketing. Sebagai contoh, 

karakter konsumen di pasar 1 lebih menyukai kemudahan dalam mengakses 

produk, karakter konsumen di pasar 2 lebih loyal terhadap brand, sedangkan 

karakter konsumen di pasar 3 cenderung menyenangi harga yang lebih murah 

maka tiap segmen akan dikenakan strategi yang berbeda. Cara ini memiliki 
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kelemahan yaitu membutuhkan biaya untuk mendesain produk dan biaya 

promosi (Mullins et al., 2008). 

Strategi pemasaran pada gambar c menggambarkan perusahaan memilih 

satu strategi pada berbagai segmen pasar. Hal  ini dilakukan mengingat 

meskipun bukan yang paling besar dan terdiri dari konsumen yang mencari 

produk/jasa khusus atau berbeda dengan lainnya, perusahaan memilih strategi 

ini karena menyadari produknya memiliki keunikan tersendiri. Pasar yang 

berbeda tidak membutuhkan strategi yang berbeda seperti pada gambar b. 

2.3. Perilaku Konsumen 

Dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan, seorang pemasar perlu 

untuk mendalami riset terkait perilaku konsumen sebagai target pemasarannya. 

Hal ini dapat berguna dalam merumuskan strategi pemasaran yang tepat. 

Perilaku konsumen merupakan studi mengenai bagaimana seorang individu 

membuat keputusan untuk mengelola sumber daya yang tersedia baik berupa 

energi, uang, waktu dan usaha berdasarkan pada berbagai latar belakang 

budaya, usia, pendidikan, serta keadaan sosial dan ekonomi untuk memperoleh 

barang atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan.  

Schiffman dan Kanuk (2004) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

proses yang dilalui seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang 

diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Hawkins (2007) mengungkapkan 

bahwa perilaku konsumen merupakan studi mengenai individu, kelompok 

masyarakat, maupun organisasi dalam memilih, menjaga, menggunakan, dan 

mengatur produk, jasa, pengalaman, maupun ide untuk memenuhi kebutuhan.  

Dalam pembaruan teori ini, perilaku konsumen merupakan bagian dalam 

kegiatan marketing research yang mengombinasikan usaha dan hasil yang 
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berkaitan dengan upaya memecahkan permasalahan dan kebutuhan konsumen 

(Burnett, 2008). Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan 

studi tentang bagaimana seorang pembuat keputusan (decision units) baik 

individu, kelompok, atau organisasi dalam membuat keputusan beli atau 

melakukan transaksi pembelian suatu produk dan mengkonsumsinya.  

 
Gambar 2.2 

Model Perilaku Konsumen 

Sumber: Kotler dan Amstrong (2009) 

 

Gambar 2.3 merujuk pada model perilaku konsumen yang dirumuskan oleh 

Kotler. Dalam memahami perilaku konsumen, secara umum terdapat faktor yang 

mempengaruhinya. Adapun faktor tersebut ditinjau dari segi pemasaran yang 

dilakukan perusahaan berupa strategi produk, harga, tempat, dan promosi atau 

dikenal dengan strategi 4P. Selain itu, terdapat rangsangan lainnya seperti 

keadaan ekonomi, kemajuan teknologi, situasi politik dan nilai budaya yang 

berlaku di masyarakat. Baik faktor pemasaran maupun rangsangan lain dapat 

memperkuat ataupun memperlemah keputusan membeli produk yang 

ditawarkan. 

Strategi pemasaran dan rangsangan lain dapat membentuk perilaku 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Perilaku konsumen terdiri 

atas kecenderungan konsumen (motivasi) untuk bereaksi terhadap informasi 

yang diterimanya. Secara lebih mendetail akan dijelaskan pada subbab 

selanjutnya. Selain itu, perilaku konsumen juga ditunjukkan dari karakteristik 
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pembeli seperti usia, demografi, latar belakang budaya, pendidikan, pekerjaan 

dan lainnya. Terakhir, interaksi antara berbagai faktor dapat mendukung proses 

keputusan pembeli. Selanjutnya, dalam merespons pembelian konsumen 

dihadapkan pada berbagai pilihan produk, merek, penyalur, waktu pembelian, 

dan jumlah (kuantitas) produk yang dibeli sesuai dengan karakter produk yang 

ditawarkan. 

 

2.3.1. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian adalah faktor pemasaran dan rangsangan 

lainnya. Kotler dan Armstrong (2009) dan Kotler dan Keller (2011) secara rinci 

membagi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa 

bagian meliputi: (i) faktor kebudayaan meliputi variabel budaya, subbudaya, dan 

kelas sosial; (ii) faktor sosial meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan 

status; (iii) faktor pribadi meliputi umur dan tahap siklus hidup, kondisi ekonomi, 

gaya hidup, kepribadian dan konsep diri, pekerjaan; dan (iv) faktor psikologi 

meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran dan ingatan.  

Lebih lanjut, Salomon (2009) mengungkapkan bahwa konsumen sangat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor personal seperti kebudayaan, sosial, pribadi, 

dan situasional. Faktor tersebut diklasifikasi ke dalam internal factors dan 

external factors. Diadaptasi dalam buku Core of Marketing (2008) berbagai faktor 

diatas ditambahkan dengan situational factors. Selengkapnya akan dijelaskan 

dalam subbab (i) Faktor Internal, (ii) Faktor Situasional, dan (iii) Faktor 

Eksternal dalam mempengaruhi keputusan konsumen. 
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Gambar 2.3 
Tiga Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Sumber: Dimodifikasi dari Setiadi (2003) dan Burnett (2008) 

 

2.3.2.  Faktor Internal  

Adapun faktor internal dapat dibagi dalam faktor pribadi dan faktor 

psikologis (pengalaman) yang diperoleh oleh konsumen selama proses 

menentukan keputusan pembelian. Faktor pribadi antara lain: 

(i) umur dan tahapan hidup, yaitu pemahaman bahwa manusia memiliki 

fase hidup dan mengalami transisi dari waktu ke waktu yang 

menyebabkannya memiliki pemikiran dan kepentingan yang berbeda 

dengan tahapan hidup lainnya.  

(ii) pekerjaan, tiap kelompok pekerjaan berbeda dengan minat dan 

kebutuhan yang berbeda dengan kelompok lainnya.  

(iii) keadaan ekonomi, seperti pendapatan yang dibelanjakan, tabungan, 

harta dan kemampuan untuk meminjam dan menabung. 

(iv) gaya hidup, merupakan pola yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, 

dan pendapatan seseorang. 

(v) kepribadian dan konsep diri, karakteristik psikologis yang berbeda dari 

setiap orang sebagai respons terhadap lingkungannya. Kepribadian 

merupakan suatu variabel yang berguna dalam menganalisa perilaku 
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konsumen dan seringkali memiliki korelasi yang kuat antara jenis 

kepribadian tersebut dengan berbagai pilihan produk.  

Selain pribadi, terdapat faktor psikologis yang merupakan pengalaman 

dalam proses menentukan keputusan diantaranya: 

(i) motivasi, merupakan alasan untuk melakukan sesuatu. Kebutuhan 

merupakan variabel yang dominan dalam menentukan motivasi.adanya 

needs, wants, dan desires memotivasi konsumen untuk memenuhinya. 

Ada sebuah tension untuk mengendalikan konsumen dalam usahanya 

mengeliminir kebutuhan. Proses learning dan cognitive processes akan 

diwujudkan dalam perilaku mereka untuk mencapai tujuan. 

(ii) Persepsi, merupakan sebuah proses dimana seseorang dapat memilih, 

mengatur, dan mengintepretasikan sensasi yang merupakan dapat dan 

rasakan. Sensasi merupakan suatu bentuk respons yang cepat dari alat 

sensorik seperti mata, telinga, mulut, kulit terhadap berbagai stimulus 

yang dirasakan seperti cahaya, suara, dan tekstur. Dalam marketing, 

stimulus dapat diberikan melalui mendia informasi dan promosi.  

(iii) Learning, disebut dengan proses belajar merupakan perubahan yang 

terjadi karena adanya pengalaman dan perilaku mereka. Hal ini 

ditimbulkan dari persepsi yang dirasakan sebelumnya. 

(iv) Kepercayaan dan sikap, merupakan gagasan deskriptif yang dimiliki 

seseorang terhadap sesuatu. Keputusan pembelian seseorang pada 

akhirnya merupakan hasil hubungan yang saling mempengaruhi antara 

faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi.  

Dapat disimpulkan bahwa dalam keputusan pembelian terdapat faktor 

personal yang dipengaruhi oleh karakter konsumen dan persepsi yang baik 

terhadap produk. Pada industri manufaktur misalnya faktor personal dalam 
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keputusan pembelian seperti persepsi ketangguhan dan kualitas produk maupun 

pengalaman positif terdahulu saat melakukan pembelian pertama. 

2.3.3. Faktor Situasional  

Tidak seperti beberapa referensi yang merumuskan faktor keputusan 

pembelian dalam dua domain utama yaitu faktor internal dan eksternal, buku 

core of marketing (2008) menambahkan faktor kuat yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam memilih suatu produk/jasa yang ditawarkan yaitu 

faktor situasional. Keputusan pembelian berdasarkan faktor situasional dapat 

dijelaskan dalam beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

(i) Buying task, merupakan keputusan yang diambil konsumen berdasarkan 

pada (i) apakah kebutuhan tersebut bersifat rutin atau baru? dan (ii) apa 

saja pertimbangan lainnya yang menyertai keputusan yang diambil?. 

Burnett (2008) mengungkapkan adanya high-involvement decisions yaitu 

pertimbangan yang melekat pada diri konsumen seperti ego and self 

image, resiko keuangan, sosial dan psikologi yang timbul dari 

kemungkinan kesalahan pembelian. Selain itu, terdapat low-involvement 

decisions yang merupakan pertimbangan yang lebih rendah tingkat resiko 

dan bersifat kebiasaan. Sebagai contoh pembelian roti bersifat cepat dan 

rutin tetapi keputusan untuk membeli mobil baru tentu memiliki 

pertimbangan yang lebih kompleks. Situasi ini dapat menciptakan brand 

loyalty ketika konsumen dengan penuh kesadaran cenderung memilih 

produk itu terus menerus dan merasa puas dengan produk yang dibeli.  

(ii) Marketing Offerings, merupakan proses mempertimbangkan keputusan 

pembelian berdasarkan pada penawaran pasar yang tersedia semakin 

ekstensif produk dan merek yang bisa dipilih bagi konsumen maka makin 

kompleks keputusan pembelian. Contohnya, keputusan membeli DVD di 
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tengah banyaknya brand  yang tersedia di pasar seperti Sony, Samsung, 

Panasonic, Toshiba dan lainnya. Tiap brand tentunya memiliki 

keunggulan dan keunikannya masing-masing tinggal konsumen yang 

mempertimbangkan kriteria apa yang paling penting? Artinya bahwa 

semakin luasnya penawaran yang tersedia di pasar berimplikasi pada 

perkembangan cara konsumen memutuskan membeli dan makin 

kompleksnya informasi muncul dari berbagai produk yang ada.  

(iii) Kompleksitas lainnya termasuk di dalamnya situasi politik, ekonomi, dan 

sosial yang berubah-ubah dan secara tidak langsung mempengaruhi 

keputusan pembelian. Beberapa produk tertentu yang dijual di pasar 

dipengaruhi dengan dinamika politik seperti pada proyek-proyek 

pengadaan alat berat. 

2.3.4. Faktor Eksternal  

 Dalam memahami faktor personal yaitu faktor eksternal yang 

mempengaruhi keputusan pembelian maka terdapat dua faktor yaitu faktor 

kebudayaan dan faktor sosial yang mendorong proses pengambilan keputusan 

konsumen. Faktor kebudayaan meliputi: 

(i) Kebudayaan, merupakan akumulasi dari arti, ritual, norma, dan tradisi 

diantara anggota dari sebuah organisasi maupun masyarakat tertentu 

dimana di dalamnya terkandung ide yang abstrak seperti nilai, etika dan 

onjek material seperti produk dan teknologi yang diproduksi oleh 

masyarakat. 

(ii) Subkultur, merupakan sub dari kebudayaan yang lebih kecil dan 

memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk tiap 

anggotanya termasuk di dalamnya kesamaan ras, etnis, dan agama. 
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(iii) Kelas sosial, merupakan kelompok yang lebih homogen dan bertahan 

lama dalam sebuah masyarakat dimana tersusun secara hirarki dan 

keanggotaannya memiliki nilai minat dan perilaku yang serupa. Terdapat 

tiga golongan kelas sosial yaitu golongan atas, golongan menengah dan 

golongan rendah. Dasar yang dipakai dalam golongan ini biasanya 

adalah tingkat pendapatan, macam perumahan dan lokasi tempat tinggal.  

Selanjutnya, faktor sosial yang tercermin dalam referensi grup atau 

kelompok yang dianut, keluarga, serta peran dan status sosialnya.  

(i) Referensi grup, karakter masyarakat yang komunal memberikan dampak 

pada kemudahan untuk memperoleh informasi dan referensi mengenai 

produk dan jasa yang ditawarkan. Dalam industri alat berat biasanya 

permintaan produk berasal dari referensi kelompok tertentu seperti 

mekanik atau operator alat berat, atau dari grup pemilik alat berat itu 

sendiri.  

(ii) Keluarga, organisasi kecil ini berpotensi besar dalam mempenagruhi 

seseorang melakukan pembelian serta memberikan suatu bentuk ajaran, 

pandangan mengenai politik, agama, kesamaan hobi dan sebagainya. 

(iii) Peran dan status, seseorang yang berpartisipasi dalam masyarakat 

dapat diidentifikasikan dalam peran dan statusnya. Dari berbagai faktor 

eksternal yang dijelaskan diatas memberikan pengaruh yang signifikan 

dalam keputusan konsumen untuk memilih suatu produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

2.3.5. Proses Keputusan Pembelian 

Bagian ini ditutup dengan pembahasan mengenai proses pengambilan 

keputusan konsumen. Inti dari pengambilan keputusan konsumen (consumer 
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decision making) adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih 

salah satu diantaranya, dimana hasil pengintegrasian tersebut adalah suatu 

pilihan (choice), yang disajikan secara kognitif, sebagai keinginan berperilaku. 

Keinginan atau rencana keputusan yang telah terbentuk sebelumnya ini secara 

otomatis mempengaruhi perilaku dan dalam hal ini beberapa perilaku tidak 

dilakukan secara sengaja dan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

Perspektif dalam pengambilan keputusan mencakup pada kebiasaan seseorang 

yang terbentuk dari waktu ke waktu pada pengambilan keputusan pada situasi 

berbeda yang melibatkan resiko yang sedapat mungkin dihindari oleh konsumen, 

dan penganalisaan informasi yang dilakukan sebelum mengambil keputusan.  

Permasalahannya, apabila pasar memiliki kompleksitas dengan banyaknya 

pilihan produk yang ditawarkan. Hal ini akan mendorong konsumen melakukan 

pemilihan berulang dalam psikologisnya dan menurunkan kemampuan 

konsumen dalam melakukan keputusan yang terbaik (Solomon, 2009). Oleh 

karena itu dalam pengambilan keputusan pembelian, terdapat beberapa tahapan 

dalam pembuatan keputusan pembelian konsumen yaitu sadar akan 

permasalahan, pencarian informasi, evaluasi alternatif dan pemilihan produk 

hingga keputusan pasca pembelian.  
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Gambar 2.4 

Model Pemrosesan Kognitif Pengambilan Keputusan Konsumen 

Sumber: Dimodifikasi dari Setiadi (2003) dan Burnett (2008) 

 

Tahap pertama yaitu pemahaman adanya masalah timbul dari adanya 

hasil yang dirasakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen 

sedangkan pemahaman adanya keuntungan terjadi bila hasil yang dirasakan 

sesuai atau lebih baik dari apa yang diharapkan konsumen. Menurut Sumarwan 

(2011) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengenalan kebutuhan 

antara lain waktu, perubahan situasi, kepemilikan produk, konsumsi produk, 

perberdaan individu dan pengaruh pemasaran.  

Tahap kedua yaitu pencarian alternatif merupakan upaya untuk mencari 

informasi yang paling relevan dari lingkungan luar untuk memecahkan masalah 

atau mengaktifkan pengetahuan dari ingatan selain itu hal ini merupakan proses 

dimana konsumen mencari informasi dari sekelilingnya untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan dalam membuat keputusan yang rasional. Menurut Kotler 

(2008) sumber informasi konsumen dikelompokan menjadi: (a) sumber pribadi 

yaitu keluarga, teman, tetangga, dan kenalan; (b) sumber komersial yaitu iklan, 

penyalur, kemasan; (c) sumber umum yaitu media massa, organisasi penilai 
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konsumen; dan (d) sumber pengalaman yaitu penanganan, pemeriksaan, dan 

penggunaan produk.  

Tahapan selanjutnya adalah evaluasi alternatif merupakan segala 

aklternatif yang diketahui dan diperhatikan oleh konsumen sebagai bahan 

pertimbangannya. Dalam hal ini, konsumen menentukan kriteria yang dievaluasi 

yaitu dimensi yang digunakan untuk menilai produk yang menjadi pilihan, 

berdasarkan atribut penilaian yang biasa digunakan sebagai pembeda antara 

produk pilihan tersebut.  

Tahap selanjutnya adalah keputusan pembelian merupakan perwujudan 

dari alternatif yang dipilih. Menurut Sumarwan (2011), evaluasi alternatif adalah 

proses mengambil keputusan mengenai apa yang dibeli, kapan membeli, dimana 

membeli, dimana membeli dan bagaimana cara membayarnya.  

Tahap terakhir yaitu penggunaan pasca pembelian dan evaluasi ulang 

alternatif yang dipilih merupakan penggunaan alternatif yang dipilih dan 

melakukan evaluasi sekali lagi berdasarkan kinerja yang dihasilkan. Kepuasan 

dan ketidakpuasan konsumen akan mempengaruhi perilaku konsumen 

selanjutnya. Kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli dan 

mengonsumsi produk tersebut sebaliknya ketidakpuasan akan menyebabkan 

konsumen kecewa dan menghentikan pembelian dan konsumsi terhadap produk 

tersebut (Sumarwan, 2011).  

Pada dasarnya keputusan pembelian memiliki lima dimensi kepuasan 

(Shemwell, Yavas, and Bilgin, 1998) diantaranya (a) kepuasan kehandalan 

(reliability) yaitu kesesuaian antara harapan dan penerimaan atas kemampuan 

untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya; (b) 

kepuasan responsif (responsiveness) yaitu kesesuaian antara harapan dan 

penerimaan atas kemampuan membantu pelanggan dan memberikan layanan 

jasa dengan cepat; (c) kepuasan keyakinan (assurance) yaitu kesesuaian antara 



43 
 

harapan dan penerimaan atas pengetahuan dan kemampuan untuk 

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan; (d) kepuasan empati (emphaty) yaitu 

kesesuaian antara harapan dan penerimaan atas syarat untuk peduli, 

memberikan perhatian pribadi bagi pelanggan; dan (e) kepuasan berwujud 

(tangible) yaitu kesesuaian antara harapan dan penerimaan atas penampilan 

fisik, peralatan, personil dan media komunikasi.  

 

2.4. Produk 

 Banyak orang berpikir produk itu nyata, tapi secara teknis produk adalah 

sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar memenuhi keinginan atau kebutuhan, 

termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, kejadian, orang, tempat, properti, 

organisasi, informasi, dan gagasan (Kotler dan Keller, 2016). Sehingga, yang 

dimaksud produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar, untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk terdiri atas barang, 

jasa, pengalaman, event, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi, dan 

ide. Hal tersebut, untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan (need and wants) 

dari konsumen. Konsumen tidak hanya membeli membeli produk sekedar 

memuaskan kebutuhan (need), akan tetapi juga bertujuan memuaskan keinginan 

(wants). 

2.4.1. Tingkat Produk 

 Dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar perlu menangani 

lima tingkat produk. Setiap tingkat menambahkan lebih banyak nilai pelanggan, 

dan bersama-sama kelima merupakan hierarki nilai pelanggan. 

• Tingkat dasarnya adalah core benefit: layanan atau keuntungan yang 

benar-benar dibeli oleh pelanggan.  
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• Pada tingkat kedua, pemasar harus mengubah keunggulan inti menjadi 

basic product. 

• Pada tingkat ketiga, pemasar menyiapkan expected product, 

seperangkat atribut dan kondisi pembelibiasanyaberharap saat mereka 

membeli produk ini. 

• Pada tingkat keempat, pemasar menyiapkan augmented product yang 

melebihi ekspektasi pelanggan.Di negara maju, brand positioning dan 

kompetisi berlangsung pada tingkat ini. 

• Pada tingkat kelima berdiri potential product, yang mencakup semua 

kemungkinan penambahan dan transformasiproduk atau penawaran 

mungkin akan mengalami masa depan. Disini perusahaan mencari yang 

barucara untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran 

mereka. 

 

Gambar 2.5. Tingkat Produk 

  

Diferensiasi muncul dan persaingan semakin terjadi atas dasar pembesaran 

produk disetiap augmentasi. Namun, menambahkan biaya, dan keuntungan yang 

ditambah segera menjadi manfaat yang diharapkan dan poin-paritas yang 

diperlukan dalam kategori Jika di bidang konstruksi khususnya di excavator yang 

ada di CAT, yaitu work tool bucket digging force, stick digging force, dan swing 
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speed. Sehingga, pesaing harus mencari fitur dan manfaat lain untuk 

membedakan diri mereka. 

 

2.4.2.  Klasifikasi Produk 

Pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan daya tahan, tangibilitas, dan 

penggunaan (konsumen atau industri). Daya tahan dan tangibilitas terbagi dalam 

tiga kelompok sesuai daya tahan dan tangibilitas: 

1. Barang tak berwujud adalah barang berwujud yang biasanya dikonsumsi 

dalam satu atau beberapa kegunaan, seperti bir dan sampo. Karena 

barang-barang ini sering dibeli, strategi yang tepat adalah membuatnya 

tersedia di banyak tempat lokasi, dukung hanya markup kecil, dan 

beriklan dengan keras untuk mendorong percobaan dan membangun 

preferensi.  

2. Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya banyak 

digunakan: lemari es, peralatan mesin, dan pakaian. Mereka biasanya 

membutuhkan penjualan dan layanan yang lebih personal, 

memerintahkan margin yang lebih tinggi, dan membutuhkan lebih banyak 

penjual jaminan.  

3. Layanan tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan produk yang 

mudah rusak yang biasanya memerlukan kontrol kualitas lebih, 

kredibilitas pemasok, dan kemampuan beradaptasi. Contohnya termasuk 

potongan rambut, saran hukum, dan perbaikan alat. 

 

2.4.3. Diferensiasi Produk 

1. Bentuk  

Banyak produk dapat dibedakan dalam bentuk - ukuran, bentuk, atau 

struktur fisik suatu produk.Pertimbangkan banyak kemungkinan bentuk 
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aspirin. Meski pada dasarnya merupakan komoditas, bisa dibedakan 

dengan dosis, ukuran, bentuk, warna, pelapisan, atau waktu taktis. 

2. Fitur  

Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan berbagai fitur yang 

melengkapi fungsi dasarnya. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan 

memilih fitur baru yang sesuai dengan mensurvei pembeli terakhir dan 

kemudian menghitung nilai pelanggan versus biaya perusahaan untuk 

setiap fitur potensial. Pemasar harus mempertimbangkan berapa banyak 

orang menginginkan setiap fitur, berapa lama waktu yang dibutuhkan 

untuk mengenalkannya, dan apakah kompetitor bisa dengan mudah 

menyalinnya. 

Untuk menghindari "kelelahan fitur," perusahaan harus memprioritaskan 

fitur dan memberi tahu konsumen cara menggunakan dan 

memanfaatkannya mereka. Pemasar juga harus berpikir dalam hal bundel 

atau paket fitur. Setiap perusahaan harus memutuskan apakah akan 

melakukannya menawarkan kustomisasi fitur dengan biaya lebih tinggi 

atau beberapa paket standar dengan biaya lebih rendah. 

3. Kualitas Kinerja  

Sebagian besar produk menempati satu dari empat tingkat kinerja: 

rendah, rata-rata, tinggi, atau unggul Kualitas kinerja adalah tingkat di 

mana karakteristik utama produk beroperasi. Kualitas adalah tumbuh 

semakin penting untuk diferensiasi karena perusahaan mengadopsi 

model nilai dan memberikan kualitas lebih tinggi kurang uang Perusahaan 

harus merancang tingkat kinerja yang sesuai dengan target pasar dan 

persaingan. Namun, belum tentu tingkat tertinggi mungkin. Mereka juga 

harus mengelola kualitas kinerja sepanjang waktu terus meningkatkan 
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produk dapat menghasilkan tingkat pengembalian dan pangsa pasar yang 

tinggi; Gagal melakukannya bisa berakibat negatif konsekuensi. 

4. Kesesuaian Kualitas  

Pembeli mengharapkan kualitas kesesuaian yang tinggi, sejauh mana 

semua diproduksi unit identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. 

5. Daya Tahan  

Ketahanan, ukuran dari kehidupan operasi yang diharapkan produk 

dengan alami atau penuh tekanan kondisi, adalah atribut yang dihargai 

untuk kendaraan, peralatan dapur, dan barang tahan lama lainnya. Harga 

ekstra untuk daya tahan tidak boleh berlebihan, bagaimanapun, dan 

produknya tidak boleh mengalami keusangan teknologi yang cepat, 

seperti komputer pribadi, televisi, dan ponsel kadang kala terjadi. 

6. Keandalan  

Pembeli biasanya akan membayar premi untuk produk yang lebih andal. 

Keandalan adalah ukuran dari probabilitas bahwa produk tidak akan 

mengalami kerusakan atau gagal dalam jangka waktu tertentu.  

7. Perbaikan  

Reparabilitas Mengukur kemudahan dalam memperbaiki suatu produk 

bila mengalami malfungsi atau gagal. Ideal Perbaikan akan ada jika 

pengguna bisa memperbaiki produk itu sendiri dengan sedikit biaya 

dalam hal uang atau waktu. 

8. Style  

Style menggambarkan tampilan dan nuansa produk kepada pembeli dan 

menciptakan kekhasan yang sulit untuk disalin. 
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2.4.4. Produk CATERPILLAR 

 Produk yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan produk alat 

berat. Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk 

melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (earthworking) dan 

memindahkan bahan bangunan (earthmoving). Alat berat umumnya terdiri atas 

lima komponen, yaitu implemen, alat traksi, struktur, sumber tenaga dan 

transmisinya (power train), serta sistem kendali. Alat berat dapat digunakan oleh 

manusia sebagai alat bantu dalam mengerjakan pekerjaan yang berat seperti 

pertambangan, pekerjaan perhutanan dan perkebunan, serta konstruksi. Alat 

berat yang paling sering dipergunakan untuk membantu melakukan pekerjaan-

pekerjaan tersebut adalah Hydraulic Excavator. Pada dasarnya Hydraulic 

Excavator merupakan alat berat yang berfungsi untuk menggali (excavating), 

namun tidak jarang juga excavator digunakan untuk menaikkan material ke 

dalam truk (loading) dan memecah batu (breaking).  

 Secara umum, Excavator terdiri dari beberapa bagian yaitu: Bucket, 

adalah bagian yang digunakan untuk mengeruk dan memindahkan material. 

Bucket Cylinder, adalah bagian yang digunakan untuk menggerakkan bucket. 

Arm/Stick, adalah bagian yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan 

bucket Arm/Stick Cylinder, adalah bagian yang digunakan untuk menggerakkan 

arm/stick. Boom, adalah bagian yang digunakan untuk menaikkan dan 

menurunkan arm/stick. Boom cylinde, adalah bagian yang digunakan untuk 

menggerakkan boom. Cabin, adalah tempat operator Excavator bekerja 

menggerakkan excavator. Didalamnya terdapat alat kendali dan indikator-

indikator yang bisa digunakan oleh omperator untuk mengendalikan excavator 

dan juga mengetahui kondisi awal dari excavator tersebut. Engine dan pompa 

hidrolik, adalah penggerak dari excavator. Engine yang digunakan biasanya 

menggunakan diesel engine dan pompa hidrolik yang digunakan biasanya 
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menggunakan piston pump. Engine akan menggerakkan pompa hidrolik yang 

kemudian menyirkulasikan oli hidrolik ke bagian-bagian yang diinginkan untuk 

menggerakkan excavator. Track adalah bagian yang berfungsi sebagai roda. 

Propel/ Final Drive, adalah bagian yang berfungsi untuk menggerakkan track. 

Upper structure, merupakan struktur bagian atas dari excavator dimana bucket, 

stick, boom, cabin, engine dipasang. Upper structure bisa berputar 360 derajat. 

Undercarriage, adalah bagian bawah excavator dimana propel dan track 

dipasang. Undercarriage berfungsi sebagai penopang dari upper structure. 

 

 

 

Gambar 2.6 Komponen Excavator 
Sumber: http://www.trakindo.co.id/ 

 

Excavator pada penelitian ini, adalah excavator merek Caterpiller kelas 20 

ton, dimana terdapat dua jenis tipe dari Excavator tersebut, yaitu Excavator tipe 

320D2 dan 320D2GC. Excavator tipe 320D2 merupakan excavator yang 

direkayasa untuk performa kerja tinggi yang mengutamakan efisiensi kerja dan 

produktivitas tinggi, berorientasi pada target ton/jam dan penggunaan jam kerja 

http://www.trakindo.co.id/
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yang tinggi pertahunnya (diatas 2000 jam/tahun). Excavator tipe 320D2GC 

merupakan excavator yang direkayasa untuk aplikasi pekerjaan yang 

mengutamakan biaya operasional yang murah perjamnya, konsumsi bahan 

bakar yang rendah, dengan utilisasi alat dibawah 2000 jam per tahunnya. 

Dengan dibuatnya dua varian produk ini diharapkan Caterpillar bisa menguasai 

pasar secara keseluruhan dan bisa meningkatkan penjualan alat berat excavator 

kelas 20 ton. 

2.5. Promosi 

Promosi merupakan bagian dalam strategi pemasaran, dimana promosi 

memiliki fungsi untuk memberikan suatu informasi, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung akan suatu produk yang 

dijual. Promosi dapat dilakukan dengan cara mengiklankan barang atau jasa 

yang ditawarkan, perdagangan, maupun bisnis dan penjualan (Kotler dan Keller, 

2012). 

2.5.1. Promosi CATERPILLAR 

Promosi yang dilakukan PT. Trakindo untuk menarik minat beli konsumen 

dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan mengikuti pameran besar 

pameran yang dilakukan setiap tahun di acara Mining Exhibition, dan 

Construction Exhibition untuk meningkatkan paparan produk kepada para 

pembeli alat berat. PT Trakindo Utama juga melakukan promosi di setiap kantor 

region dengan cakupan konsumen yang lebih kecil dengan harapan 

meningkatkan relasi antara konsumen dan distributor. Selain melalui tatap muka 

dalam bentuk pameran, PT Trakindo Utama juga mempromosikan produknya 

melalui website, email, instagram, facebook, Whatapp, dan media online yang 

lain mengikuti perkembangan jaman yang ada saat ini. PT Trakindo Utama juga 
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mempromosikan produk-produknya dengan membuat paket-paket menarik 

seperti perpanjangan masa garansi sampai 2 tahun tanpa batasan jam, garansi 

konsumsi bahan bakar, paket kontrak servis, dan paket-paket menarik lainnya 

guna meningkatkan motivasi pelanggan untuk membeli produk-produk yang 

dijual oleh PT Trakindo Utama. 

2.6. Motivasi Pembelian 

Motivasi adalah dasar perilaku konsumen yang merupakan faktor personal 

dari sikap, norma, dan kemampuan untuk mengontrol. Bagian ini akan 

membahas mengenai motivasi pembelian yang menjadi dasar dalam perilaku 

konsumen. Motivasi pembelian dan kaitan dengan perilaku konsumen dijelaskan 

dalam teori perilaku terencana atau theory of planned behaviour (TPB) yang 

merupakan merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan 

atau theory of reasoned action (TRA). Menurut Ajzen (1991) TPB merupakan 

faktor sentral dari perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat atau motivasi 

individu (behaviour intention) terhadap perilaku tertentu. Motivasi dipengaruhi 

oleh tiga komponen yaitu sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm) dan 

persepsi kontrol keperilakuan (perceived behaviour control).  

 

Gambar 2.7 
Motivasi Sebagai Dasar Perilaku Konsumen 

Sumber: dimodifikasi dari Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Jogiyanto (2007) 
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Sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku (behavioural beliefs) 

sedangkan norma subyektif berasal dari keyakinan normatif (normative beliefs). 

Sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu obyek apakah 

disukai atau tidak dan menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap 

berbagai atribut dan manfaat dari obyek tersebut. Sedangkan norma subyektif 

berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan sosial 

khususnya orang yang berpengaruh bagi kehidupan dapat mempengaruhi 

keputusan. Selain itu, terdapat persepsi kemampuan mengontrol perilaku yakni 

kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan 

keputusan pembelian.  

Ketiga unsur diatas dapat memperkuat atau memperlemah motivasi. 

Penelitian ini berfokus pada pengaruh motivasi pembelian terhadap keputusan 

pembelian. Motivasi merupakan dasar pembentuk perilaku konsumen yang 

mendorong kebutuhan atau keinginan individu untuk memperoleh kepuasan. 

Motivasi erat kaitannya dengan kebutuhan. Konsekuensi dari hubungan antara 

motivasi dengan kebutuhan adalah bahwa setiap keputusan harus dibangun atau 

dirangsang sebelum motif. Demikian halnya dengan keputusan pembelian. 

Proses pembentukan keputusan dalam membeli suatu produk/ jasa selalu diawali 

dengan kebutuhan yang dirasakan. Suatu kebutuhan akan membangun motivasi 

seseorang dalam bertindak untuk mencapai pemenuhan kebutuhan tersebut.   

Dikenal tiga teori motivasi yang dominan mempengaruhi pembentukan 

perilaku konsumen dalam keputusan pembelian suatu produk. Ketiga teori 

tersebut dikemukakan oleh Abraham Maslow, Sigmud Freud dan Frederick 

Herzbverg (Kotler, 2011). Abraham Maslow mengemukakan pada dasarnya 

setiap manusia dalam bertindak didorong oleh kebutuhan tertentu dalam waktu 

tertentu pula. Menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun dalam sebuah 
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jenjang (hirarki) dari tingkatan yang paling mendesak hingga yang kurang 

mendesak. Tingkatan kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan 

pernyataan diri. Dalam teori motivasi Freud, dijelaskan bahwa kekuatan 

psikologis yang sebenarnya membentuk perilaku konsumen yang sebagian 

besar berasal dari alam bawah sadar. Freud melihat bahwa seseorang menekan 

keinginan dan dorongan ke bagian bawah sadar dalam proses menjadi dewasa 

dan menerima aturan sosial yang disekitarnya.  

Dilain pihak, Frederick Herzberg dalam teri motivasinya mengembangkan 

apa yang dinamakan dengan teori dua faktor yaitu motivasi yang membedakan 

antara faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dan faktor yang menyebabkan 

kepuasan. Teori motivasi mengandung dua implikasi yaitu (i) para penjual perlu 

berusaha untuk mencegah hal yang tidak memuaskan konsumen dan (ii) 

perusahaan perlu mengenal secara cermat faktor utama yang memuaskan atau 

mendorong konsumen melakukan pembelian produk tersebut.  

Mowen dan Minor (2002) menambahkan bahwa motivasi digerakkan oleh: 

(a) rangsangan, baik dari dalam maupun luar konsumen untuk mengubah 

suasana dan selanjutnya akibat terjadi perbedaan antara keadaan yang 

diinginkan dengan keadaan aktual, (b) pengenalan kebutuhan, yang terdiri dari 

kebutuhan ekspresif dan kebutuhan utilitarian, (c) dorongan, yaitu faktor yang 

membentuk keadaan afektif (emosi dan psikologis lainnya), (d) perilaku 

berdasarkan tujuan yaitu tindakan meringankan kebutuhan seseorang, serta (e) 

insentif konsumen misalnya produk, jasa, informasi, dan bahkan orang lain yang 

diperkirakan oleh konsumen akan memuaskan kebutuhan.  

Sehingga pada dasarnya motivasi dapat dibedakan menjadi: (a) motif 

rasional, dimana manusia berperilaku rasional pada waktu mereka 

mempertimbangkan alternatif atau memilih alternatif yang memiliki paling banyak 
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kegunaan. Dalam konteks pemasaran, konsumen memilih produk berdasarkan 

kriteria yang obyektif seperti ukuran, harga, berat dan sebagainya, serta (b) motif 

emosional, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria subyektif dan bersifat pribadi 

seperti kebanggan, ketakutan, perasaan maupun status. Hal ini berkaitan dengan 

kebutuhan sekunder atau tersier.  

2.7. Hubungan Antar Variabel 

2.7.1. Hubungan Produk dengan Motivasi Pembelian 

Produk merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat 

diakomodir oleh barang atau jasa yang bisa ditawarkan ke pasar guna 

memuaskan kebutuhan (Amstrong dan Keller, 2011). Produk dapat dikatakan 

sebagai sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar memenuhi keinginan atau 

kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, kejadian, orang, tempat, 

properti, organisasi, informasi, dan gagasan (Kotler dan Keller, 2016). 

Sedangkan, motivasi pembelian adalah daya dorong konsumen untuk membeli 

atau minat membeli pada suatu barang ataupun jasa  (Ajzen, 1991).  

Nwangko, et al. (2014) dalam penelitian mengenai motivasi pada 

pembelian barang mewah menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang 

berfokus pada produk meliputi kekhasan pada barang mewah (conspicious), 

keunikan (unique), menonjolkan nilai kemewahan (hedonism), dan kualitas 

barang (quality) akan mendorong hasrat atau intensi untuk memutuskan 

pembelian barang mewah. Sementara itu, Deebhijarn (2016) menemukan bahwa 

faktor strategi pemasaran yang paling berdampak pada keputusan pembelian 

green tea dengan tingkat signifikansi yang paling besar adalah produk dan 

promosi. Secara khusus, konsumen memperoleh informasi tentang produk 

berdasarkan strategi promosi yang dilakukan melalui saluran televisi, radio dan 
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media online. Salomon, et al. (2002) yang turut menggunakan strategi branding 

produk berupa kesempurnaan, nilai sosial, keunikan, dan kualitas dalam 

memperkuat motivasi pembelian barang mewah. Vigneron dan Johnson (1999) 

berpendapat bahwa prestige dari suatu merek produk merupakan interaksi 

antara konsumen dengan lingkungan yang turut mempengaruhi motivasi 

pembelian. 

2.7.2. Hubungan Promosi dengan Motivasi Pembelian 

Promosi merupakan bagian dalam strategi pemasaran, dimana promosi 

memiliki fungsi untuk memberikan suatu informasi, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung akan suatu produk yang 

dijual (Kotler dan Keller, 2012). Sedangkan, motivasi pembelian adalah daya 

dorong konsumen untuk membeli atau minat membeli pada suatu barang 

ataupun jasa  (Ajzen, 1991). 

Dalam penelitian Birch, et al. (2018) menunjukkan bahwa strategi promosi 

yang ditawarkan perusahaan berupa promosi kesadaran lingkungan, promosi 

kesadaran kesehatan, promosi ketahanan pangan dapat mempengaruhi motivasi 

pembelian produk lokal pada konsumen yang berkarakter egoistik. Dengan 

memahami karakter konsumen dalam melakukan pembelian produk lokal maka 

direkomendasikan untuk melakukan strategi pemasaran berupa promosi secara 

komunikatif serta melakukan training staf untuk mempromosikan produk lokal 

dengan clearer branding and labelling. Sedangkan, Deebhijarn (2016) 

menemukan bahwa faktor strategi pemasaran yang paling berdampak pada 

keputusan pembelian green tea dengan tingkat signifikansi yang paling besar 

adalah produk dan promosi. Secara khusus, konsumen memperoleh informasi 
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tentang produk berdasarkan strategi promosi yang dilakukan melalui saluran 

televisi, radio dan media online.  

Hasil penelitian Astuti, et al. (2014) menunjukkan bahwa strategi promosi 

harga berupa promosi frekuensi pembelian dan promosi harga diskon merupakan 

strategi yang efektif diterapkan pada konsumen. Payson dan Karunanithy (2016) 

menjelaskan bahwa promosi yang menarik secara terus menerus dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sepeda 

motor. 

2.7.3. Hubungan Motivasi Pembelian dengan Keputusan Pembelian 

Motivasi pembelian adalah daya dorong konsumen untuk membeli atau 

minat membeli pada suatu barang ataupun jasa  (Ajzen, 1991). Sedangkan, 

Keputusan Pembelian merupakan konsumen memiliki niat membeli barang yang 

diinginkan (Salomon, 2009).  

Miauw (2016) melakukan penelitian pada konsumen produk Wild dimana 

motivasi diukur dari indikator: (i) konsumen memiliki kebutuhan yang dapat 

dipenuhi oleh perusahaan, (ii) konsumen merasa bahwa produk yang disediakan 

perusahaan dapat meningkatkan penampilan konsumen, serta (iii) konsumen 

terdorong untuk membeli karena tawaran yang menarik dari perusahaan.  

Birch, et al. (2018) menunjukkan bahwa strategi promosi yang ditawarkan 

perusahaan berupa promosi kesadaran lingkungan, promosi kesadaran 

kesehatan, promosi ketahanan pangan dapat mempengaruhi motivasi pembelian 

produk lokal pada konsumen yang berkarakter egoistik. Dengan memahami 

karakter konsumen dalam melakukan pembelian produk lokal maka 

direkomendasikan untuk melakukan strategi pemasaran berupa promosi secara 
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komunikatif serta melakukan training staf untuk mempromosikan produk lokal 

dengan clearer branding and labelling.  

Keputusan konsumen diukur berdasarkan indikator: (i) konsumen memiliki 

suatu kebutuhan dimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan membeli 

produk yang disediakan perusahaan (pengenalan masalah), (ii) konsumen 

memperoleh informasi bahwa perusahaan mampu menyediakan produk yang 

dibutuhkan konsumen (pencarian informasi), (iii) konsumen lebih memilih produk 

yang disediakan perusahaan daripada produk yang disediakan perusahaan lain 

(evaluasi alternatif), (iv) konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian di 

perusahaan (keputusan pembelian), dan (v) konsumen merasa senang setelah 

melakukan pembelian di perusahaan (hasil) (Hwang, 2015). Sementara itu, untuk 

keputusan pembelian dimana faktor yang paling utama dalam keputusan 

pembelian produk organik adalah faktor produk yang diukur dari kualitas, brand, 

dan rasa (Indumathi dan Dawood, 2016). 

2.7.4. Hubungan Produk dengan Keputusan Pembelian 

 Produk merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat 

diakomodir oleh barang atau jasa yang bisa ditawarkan ke pasar guna 

memuaskan kebutuhan (Amstrong dan Keller, 2011). Produk dapat dikatakan 

sebagai sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar memenuhi keinginan atau 

kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, kejadian, orang, tempat, 

properti, organisasi, informasi, dan gagasan (Kotler dan Keller, 2016). 

Sedangkan, Keputusan Pembelian merupakan konsumen memiliki niat membeli 

barang yang diinginkan (Salomon, 2009). 

Hasan, et al. (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara 

simultan strategi pemasaran produk-promosi-harga-lokasi-layanan berpengaruh 



58 
 

positif dan signifikan terhadap keputusan melakukan kredit di PT BNI. Variabel 

dengan nilai tertinggi (paling dominan) dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian tersebut adalah strategi produk berupa pinjaman yang ditawarkan 

pada konsumen dalam melakukan kredit rumah. 

 Strategi produk turut berperan secara signifikan dalam keputusan 

pembelian produk organik yang diteliti oleh Indumathi dan Dawood (2016). Faktor 

yang paling utama dalam keputusan pembelian produk organik adalah faktor 

produk yang diukur dari kualitas, brand, dan rasa.  

Azzadina, et al. (2012) menjelaskan bahwa penetapan strategi 

pemasaran yang tepat sesuai dengan kepribadian konsumen dapat memperkuat 

keputusan pembelian khususnya pada produk fashion. Hasil penelitian 

menunjukkan strategi produk dengan menonjolkan kualitas dan bentuk produk 

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian.  

2.7.5. Hubungan Promosi dengan Keputusan Pembelian 

Promosi merupakan bagian dalam strategi pemasaran, dimana promosi 

memiliki fungsi untuk memberikan suatu informasi, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung akan suatu produk yang 

dijual (Kotler dan Keller, 2012). Sedangkan, Keputusan Pembelian merupakan 

konsumen memiliki niat membeli barang yang diinginkan (Salomon, 2009). 

Hasan, et al. (2016) dalam penelitian dampak marketing mix terhadap 

keputusan pembelian kredit rumah pada PT BNI menunjukkan bahwa secara 

simultan strategi pemasaran produk-promosi-harga-lokasi-layanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan melakukan kredit di PT BNI. Variabel 

dengan nilai tertinggi (paling dominan) dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian tersebut adalah strategi produk berupa pinjaman yang ditawarkan 

pada konsumen dalam melakukan kredit rumah. 
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Hasil penelitian Astuti, et al. (2014) menunjukkan bahwa strategi promosi 

harga berupa promosi frekuensi pembelian dan promosi harga diskon merupakan 

strategi yang efektif diterapkan pada konsumen. Payson dan Karunanithy (2016) 

menjelaskan bahwa promosi yang menarik secara terus menerus dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sepeda 

motor.  

Azzadina, et al. (2012) menjelaskan bahwa penetapan strategi 

pemasaran yang tepat sesuai dengan kepribadian konsumen dapat memperkuat 

keputusan pembelian khususnya pada produk fashion. Hasil penelitian 

menunjukkan strategi produk dengan menonjolkan kualitas dan bentuk produk 

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian.  

 Dalam penelitian Agustiono, et al. (2016) dijelaskan adanya pengaruh 

marketing mix terhadap keputusan pembelian spare part undercarriage Komatsu 

di PT United Tractors, Samarinda. Dengan sampel pelanggan PT United Tractors 

diketahu bahwa secara simultan keputusan konsumen dipengaruhi oleh produk 

harga, tempat dan promosi. Promosi secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sparepart undercarriage komatsu di PT United 

Tractor Tbk Loa Janan, 

Sejalan dengan penelitian diatas, Deebhijarn (2016) menemukan bahwa 

faktor strategi pemasaran yang paling berdampak pada keputusan pembelian 

green tea dengan tingkat signifikansi yang paling besar adalah produk dan 

promosi. Secara khusus, konsumen memperoleh informasi tentang produk 

berdasarkan strategi promosi yang dilakukan melalui saluran televisi, radio dan 

media online.  
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2.7.6. Hubungan Produk, Motivasi Pembelian, dengan Keputusan 

Pembelian 

Produk merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat 

diakomodir oleh barang atau jasa yang bisa ditawarkan ke pasar guna 

memuaskan kebutuhan (Amstrong dan Keller, 2011). Produk dapat dikatakan 

sebagai sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar memenuhi keinginan atau 

kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, kejadian, orang, tempat, 

properti, organisasi, informasi, dan gagasan (Kotler dan Keller, 2016). Sementara 

itu, Motivasi pembelian adalah daya dorong konsumen untuk membeli atau minat 

membeli pada suatu barang ataupun jasa  (Ajzen, 1991). Sedangkan, Keputusan 

Pembelian merupakan konsumen memiliki niat membeli barang yang diinginkan 

(Salomon, 2009).  

Dalam penelitian Hwang (2015) diungkapkan bahwa terdapat peranan 

motivasi pembelian dalam hal ini sosial desirability sebagai mediasi hubungan 

antara strategi produk berupa self-presentation dan keputusan pembelian yang 

diukur dari pendapatan untuk membeli makanan organik.  

2.7.7. Hubungan Promosi, Motivasi Pembelian, dengan Keputusan 

Pembelian 

Promosi merupakan bagian dalam strategi pemasaran, dimana promosi 

memiliki fungsi untuk memberikan suatu informasi, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung akan suatu produk yang 

dijual (Kotler dan Keller, 2012). Motivasi pembelian adalah daya dorong 

konsumen untuk membeli atau minat membeli pada suatu barang ataupun jasa  

(Ajzen, 1991). Sedangkan, Keputusan Pembelian merupakan konsumen memiliki 

niat membeli barang yang diinginkan (Salomon, 2009). 
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Penelitian Hwang (2015) turut memperkuat adanya hubungan antara 

strategi promosi, motivasi pembelian dan keputusan pembelian dimana motivasi 

pembelian dalam hal ini sosial desirability merupakan variabel mediator yang 

menghubungkan antara strategi promosi berupa food safety concern dan 

environmental concern terhadap keputusan pembelian yang diukur dari 

pendapatan untuk membeli makanan organik.  
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang hubungan teori 

dengan berbagai faktor yang telah diidentfikasikan sebagai sebuah masalah yang 

penting (Sekaran, 1992). Pada penelitian ini dijelaskan pertautan antara variabel 

yang diteliti yaitu strategi pemasaran produk dan promosi, motivasi pembelian dan 

keputusan pembelian. Dalam hal ini keputusan pembelian pada pembelian alat 

berat Caterpillar melalui distributor tunggal yaitu PT Trakindo Utama dan tidak 

membandingkan dengan faktor eksternal manapun kecuali dilihat dari perspektif 

pelanggan.  

Penelitian ini diawali dengan persoalan ketatnya persaingan dalam industri 

alat berat dan adanya potensi permintaan alat berat yang harus segera direspons. 

Dimana pada tahun 2012, penjualan alat berat turun, seperti terjadi pada tahun 

1998 dan 2009. Tren penurunan penjualan terus terjadi sampai akhir 2015, namun 

awal tahun 2016 penjualan alat berat mengalami kenaikan. Sampai akhir 2016 

penjualan alat berat Indonesia mencapai 6.844 unit. Di tahun 2017 sampai 2019 

penjualan diprediksi akan terus meningkat seiring dengan wacana pemerintah 

untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.  

Dalam persaingan industri alat berat terdapat empat merek besar yaitu 

Komatsu, Caterpillar, Kobelco, dan Hitachi yang bersaing secara ketat. Ditambah 

lagi produk-produk alat berat asal China dan Belarusia yang mulai membanjiri 

pasar dalam negeri. Peningkatan secara signifikan terjadi pada merek selain 

keempat besar tersebut pada tahun 2014-2016. Merek lain ini banyak berasal dari 

alat berat yang diproduksi di China. Harga yang lebih murah, jelas menjadi 
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pertimbangan utama pasar dalam memilih alat berat di kondisi ekonomi yang 

sedang kurang baik. 

Tampak dari ulasan di atas bahwa konsumen indonesia sangat 

mempertimbangan faktor harga dalam pengambilan keputusan pembelian. 

Dibuktikan dengan penjualan produk China meningkat cukup signifikan dari tahun 

ke tahun Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa produk dan layanan juga menjadi 

dasar keputusan pembelian konsumen. Hal tersebut dibuktikan dengan tetap 

bertahannya tiga merek ternama alat berat, Komatsu, Caterpillar, dan Hitachi, di 

puncak penjualan alat berat mengingat ketiga merek alat berat tersebut sudah 

memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh indonesia untuk menjamin produk 

dan layanan yang dimiliki bisa disalurkan ke konsumen mereka. Oleh karena itu 

penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh produk dan promosi terhadap 

keputusan pembelian yang dimediasi oleh motivasi pembelian. 

Secara teori, keputusan pembelian merupakan suatu tindakan atau 

keinginan untuk membeli suatu barang tertentu. Dimana, keputusan pembelian 

didorong dari adanya kebutuhan konsumen dan dapat dipengaruhi melalui 

pemasaran dan rangsangan lain (Kotler, 2009). Keputusan pembelian pada 

barang yang dimaksudkan adalah keputusan pembelian barang pada alat berat 

konstruksi. Keputusan pembelian pada alat berat memiliki beberapa 

pertimbangan, yaitu kualitas produk, spesifikasi produk, harga, dan pelayanan. 

Dalam proses keputusan pembelian, konsumen dapat dipengaruhi melalui strategi 

pemasaran guna memperkuat keinginan untuk membeli produk. 

Motivasi pembelian merupakan daya dorong konsumen untuk membeli 

atau minat membeli pada suatu barang ataupun jasa. Motivasi dipengaruhi oleh 

tiga komponen yaitu sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm) dan 

persepsi kontrol keperilakuan (perceived behaviour control). Sikap berasal dari 

keyakinan terhadap perilaku (behavioural beliefs) sedangkan norma subyektif 
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berasal dari keyakinan normatif (normative beliefs). Sikap merupakan ungkapan 

perasaan konsumen tentang suatu obyek apakah disukai atau tidak dan 

menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat 

dari obyek tersebut. Sedangkan norma subyektif berkaitan langsung dengan 

pengaruh lingkungan. Selain, sikap dan norma terdapat faktor lingkungan sosial 

khususnya orang yang berpengaruh bagi kehidupan dapat mempengaruhi 

keputusan. Selain itu, terdapat persepsi kemampuan mengontrol perilaku yakni 

kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan 

keputusan pembelian (Ajzen, 1991).   

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler dan Amstrong, 2001). Produk yang 

dimaksud  merupakan produk alat berat. Alat berat adalah mesin berukuran besar 

yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah 

(earthworking) dan memindahkan bahan bangunan (earthmoving). Alat berat 

umumnya terdiri atas lima komponen, yaitu implemen, alat traksi, struktur, sumber 

tenaga dan transmisinya (power train), serta sistem kendali. Selanjutnya, promosi 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengomunikasikan kelebihan yang 

dimiliki oleh sebuah produk dan kegiatan yang dilakukan untuk membujuk 

pelanggan untuk membeli produk tersebut Kotler dan Keller (2012). 
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Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2018 

FENOMENA 
 
Ketatnya persaingan dalam industri alat berat dan adanya potensi permintaan alat berat yang 
harus segera direspons. Dimana pada tahun 2012, penjualan alat berat turun, seperti terjadi 
pada tahun 1998 dan 2009. Tren penurunan penjualan terus terjadi sampai akhir 2015, namun 
awal tahun 2016 penjualan alat berat mengalami kenaikan. Sampai akhir 2016 penjualan alat 
berat Indonesia mencapai 6.844 unit. Di tahun 2017 sampai 2019 penjualan diprediksi akan 
terus meningkat seiring dengan wacana pemerintah untuk melakukan percepatan 
pembangunan infrastruktur.  
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3.2.   Kerangka Konseptual 

Berdasar atas kajian teori dan empiris maka hubungan-hubungan variabel 

untuk mencapai tujuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.2 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka konseptual  yang telah digambar, maka terdapat 

ringkasan kerangka konseptual dengan tujuan memperjelas hubungan antara teori 

dan juga penelitian sebelumnya sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Ringkasan Sumber Teori dan Penelitian Terdahulu 

Jalur Keterangan Teori Penelitian Terdahulu 

1. Hubungan 
Produk 
dengan 
Motivasi 
Pembelian 

Amstrong 
dan Keller 
(2011); Kotler 
dan Keller 
(2016); Ajzen 
(1991) 

Nwankwo et al. (2014); Salomon et al. 
(2002); Vigneron dan Johnson (1999); 
Deebhijarn (2016); Supriyadi et al. 
(2016)* 

2. Hubungan 
Promosi 
dengan 
Motivasi 
Pembelian 

Kotler dan 
Keller (2012); 
Ajzen (1991) 

Birch et al. (2018); Deebhijarn (2016); 
Astuti et al. (2014); Payson dan 
Karunanithy (2016); Cornwell dan 
Coote (2005)* 

3. Hubungan 
Motivasi 
Pembelian 
dengan 
Keputusan 
Pembelian 

Ajzen (1991); 
(Schiffman dan 
Kanuk, 2004) 

Miauw (2016); Nwankwo et al. (2014); 
Birch et al. (2018) ; Hwang (2015); 
Indumathi dan Dawood (2016) 

 

Motivasi  

Pembelian 

Keputusan  

Pembelian 

1 

2 

3 

Promosi 

Produk 

5 

4 

6 

7

6 
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Lanjutan Tabel 3.1 Ringkasan Sumber Teori dan Penelitian Terdahulu 

Jalur Keterangan Teori Penelitian Terdahulu 

4. Hubungan 
Produk 
dengan 
Keputusan 
Pembelian 

Amstrong 
dan Keller 
(2011); Kotler 
dan Keller 
(2016); 
(Schiffman dan 
Kanuk, 2004) 

Hasan et al. (2016); Indumathi dan 
Dawood (2016);  Azzadina et al. 
(2012); Agustino et al. (2016); Junaidi 
dan Dharmmesta (2002)* 

5. Hubungan 
Promosi 
dengan 
Keputusan 
Pembelian 

Kotler dan 
Keller (2012); 
(Schiffman dan 
Kanuk, 2004) 

Astuti et al. (2015); Payson dan 
Karunanithy (2016); Deebhijarn 
(2016); Azzadina et al. (2012) ; Hasan 
et al. (2016) ; Agustino et al. (2016); 
Nandiroh et al. (2013)* 

6. Hubungan 
Produk 
dengan 
Keputusan 
Pembelian 
Melalui 
Motivasi 
Pembelian 

Amstrong 
dan Keller 
(2011); Kotler 
dan Keller 
(2016); Ajzen 
(1991); 
(Schiffman dan 
Kanuk, 2004) 

Hwang (2015) 

7. Hubungan 
Promosi 
dengan 
Keputusan 
Pembelian 
Melalui 
Motivasi 
Pembelian 

Kotler dan 
Keller (2012); 
Ajzen (1991); 
(Schiffman dan 
Kanuk, 2004) 

Hwang (2015) 

 

3.3.    Hipotesis 

Perumusan hipotesis merupakan langkah penelitian setelah peneliti 

melakukan kajian teori dan empirik sebelumnya serta menyusun kerangka pikir. 

Hipotesis merupakan jawaban semetara terhadap rumusan masalah penelitian 

dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013). Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan berdasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan 

pada fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.  

Berdasarkan kerangka teoritis dan konseptual diatas, maka dapat disusun 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 
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3.3.1. Pengaruh Produk Terhadap Motivasi Pembelian 

Produk merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat 

diakomodir oleh barang atau jasa yang bisa ditawarkan ke pasar guna memuaskan 

kebutuhan (Amstrong dan Keller, 2011). Produk dapat dikatakan sebagai sesuatu 

yang bisa ditawarkan ke pasar memenuhi keinginan atau kebutuhan, termasuk 

barang fisik, jasa, pengalaman, kejadian, orang, tempat, properti, organisasi, 

informasi, dan gagasan (Kotler dan Keller, 2016). Sedangkan, motivasi pembelian 

adalah daya dorong konsumen untuk membeli atau minat membeli pada suatu 

barang ataupun jasa  (Ajzen, 1991).  

Nwangko, et al. (2014) dalam penelitian mengenai motivasi pada 

pembelian barang mewah menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang berfokus 

pada produk meliputi kekhasan pada barang mewah (conspicious), keunikan 

(unique), menonjolkan nilai kemewahan (hedonism), dan kualitas barang (quality) 

akan mendorong hasrat atau intensi untuk memutuskan pembelian barang 

mewah. Sementara itu, Deebhijarn (2016) menemukan bahwa faktor strategi 

pemasaran yang paling berdampak pada keputusan pembelian green tea dengan 

tingkat signifikansi yang paling besar adalah produk dan promosi. Secara khusus, 

konsumen memperoleh informasi tentang produk berdasarkan strategi promosi 

yang dilakukan melalui saluran televisi, radio dan media online. Salomon et al. 

(2002) yang turut menggunakan strategi branding produk berupa kesempurnaan, 

nilai sosial, keunikan, dan kualitas dalam memperkuat motivasi pembelian barang 

mewah. Vigneron dan Johnson (1999) berpendapat bahwa prestige dari suatu 

merek produk merupakan interaksi antara konsumen dengan lingkungan yang 

turut mempengaruhi motivasi pembelian. Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

telah diuraikan, maka terdapat usulan hipotesis, yaitu: 
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H1 : Diduga terdapat pengaruh langsung Produk Terhadap Motivasi 

Pembelian. 

3.3.2. Pengaruh Promosi Terhadap Motivasi Pembelian 

Promosi merupakan bagian dalam strategi pemasaran, dimana promosi 

memiliki fungsi untuk memberikan suatu informasi, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung akan suatu produk yang 

dijual (Kotler dan Keller, 2012). Sedangkan, motivasi pembelian adalah daya 

dorong konsumen untuk membeli atau minat membeli pada suatu barang ataupun 

jasa  (Ajzen, 1991). 

Dalam penelitian Birch, et al. (2018) menunjukkan bahwa strategi promosi 

yang ditawarkan perusahaan berupa promosi kesadaran lingkungan, promosi 

kesadaran kesehatan, promosi ketahanan pangan dapat mempengaruhi motivasi 

pembelian produk lokal pada konsumen yang berkarakter egoistik. Dengan 

memahami karakter konsumen dalam melakukan pembelian produk lokal maka 

direkomendasikan untuk melakukan strategi pemasaran berupa promosi secara 

komunikatif serta melakukan training staf untuk mempromosikan produk lokal 

dengan clearer branding and labelling. Sedangkan, Deebhijarn (2016) 

menemukan bahwa faktor strategi pemasaran yang paling berdampak pada 

keputusan pembelian green tea dengan tingkat signifikansi yang paling besar 

adalah produk dan promosi. Secara khusus, konsumen memperoleh informasi 

tentang produk berdasarkan strategi promosi yang dilakukan melalui saluran 

televisi, radio dan media online.  

Hasil penelitian Astuti, et al. (2014) menunjukkan bahwa strategi promosi 

harga berupa promosi frekuensi pembelian dan promosi harga diskon merupakan 

strategi yang efektif diterapkan pada konsumen. Payson dan Karunanithy (2016) 

menjelaskan bahwa promosi yang menarik secara terus menerus dapat 
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mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sepeda motor. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka terdapat usulan 

hipotesis, yaitu: 

H2 : Diduga terdapat pengaruh langsung Promosi Terhadap Motivasi 

Pembelian. 

3.3.3. Pengaruh Motivasi Pembelian Terhadap Keputusan Pembelian 

Motivasi pembelian adalah daya dorong konsumen untuk membeli atau 

minat membeli pada suatu barang ataupun jasa  (Ajzen, 1991). Sedangkan, 

Keputusan Pembelian merupakan konsumen memiliki niat membeli barang yang 

diinginkan (Schiffman dan Kanuk, 2004).  

Miauw (2016) melakukan penelitian pada konsumen produk Wild dimana 

motivasi diukur dari indikator: (i) konsumen memiliki kebutuhan yang dapat 

dipenuhi oleh perusahaan, (ii) konsumen merasa bahwa produk yang disediakan 

perusahaan dapat meningkatkan penampilan konsumen, serta (iii) konsumen 

terdorong untuk membeli karena tawaran yang menarik dari perusahaan.  

Birch, et al. (2018) menunjukkan bahwa strategi promosi yang ditawarkan 

perusahaan berupa promosi kesadaran lingkungan, promosi kesadaran 

kesehatan, promosi ketahanan pangan dapat mempengaruhi motivasi pembelian 

produk lokal pada konsumen yang berkarakter egoistik. Dengan memahami 

karakter konsumen dalam melakukan pembelian produk lokal maka 

direkomendasikan untuk melakukan strategi pemasaran berupa promosi secara 

komunikatif serta melakukan training staf untuk mempromosikan produk lokal 

dengan clearer branding and labelling.  

Keputusan konsumen diukur berdasarkan indikator: (i) konsumen memiliki 

suatu kebutuhan dimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan membeli 
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produk yang disediakan perusahaan (pengenalan masalah), (ii) konsumen 

memperoleh informasi bahwa perusahaan mampu menyediakan produk yang 

dibutuhkan konsumen (pencarian informasi), (iii) konsumen lebih memilih produk 

yang disediakan perusahaan daripada produk yang disediakan perusahaan lain 

(evaluasi alternatif), (iv) konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian di 

perusahaan (keputusan pembelian), dan (v) konsumen merasa senang setelah 

melakukan pembelian di perusahaan (hasil) (Hwang, 2015). Sementara itu, untuk 

keputusan pembelian dimana faktor yang paling utama dalam keputusan 

pembelian produk organik adalah faktor produk yang diukur dari kualitas, brand, 

dan rasa (Indumathi dan Dawood, 2016). Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

telah diuraikan, maka terdapat usulan hipotesis, yaitu: 

H3 : Diduga terdapat pengaruh langsung Motivasi Pembelian Terhadap 

Keputusan Pembelian. 

3.3.4. Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat 

diakomodir oleh barang atau jasa yang bisa ditawarkan ke pasar guna memuaskan 

kebutuhan (Amstrong dan Keller, 2011). Produk dapat dikatakan sebagai sesuatu 

yang bisa ditawarkan ke pasar memenuhi keinginan atau kebutuhan, termasuk 

barang fisik, jasa, pengalaman, kejadian, orang, tempat, properti, organisasi, 

informasi, dan gagasan (Kotler dan Keller, 2016). Sedangkan, Keputusan 

Pembelian merupakan konsumen memiliki niat membeli barang yang diinginkan 

(Schiffman dan Kanuk, 2004). 

Hasan, et al. (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara 

simultan strategi pemasaran produk-promosi-harga-lokasi-layanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan melakukan kredit di PT BNI. Variabel 

dengan nilai tertinggi (paling dominan) dalam mempengaruhi keputusan 
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pembelian tersebut adalah strategi produk berupa pinjaman yang ditawarkan pada 

konsumen dalam melakukan kredit rumah. 

 Strategi produk turut berperan secara signifikan dalam keputusan 

pembelian produk organik yang diteliti oleh Indumathi dan Dawood (2016). Faktor 

yang paling utama dalam keputusan pembelian produk organik adalah faktor 

produk yang diukur dari kualitas, brand, dan rasa.  

Azzadina, et al. (2012) menjelaskan bahwa penetapan strategi pemasaran 

yang tepat sesuai dengan kepribadian konsumen dapat memperkuat keputusan 

pembelian khususnya pada produk fashion. Hasil penelitian menunjukkan strategi 

produk dengan menonjolkan kualitas dan bentuk produk berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian.  

Dalam penelitian Agustiono, et al. (2016) dijelaskan adanya pengaruh 

marketing mix terhadap keputusan pembelian spare part undercarriage Komatsu 

di PT United Tractors, Samarinda. Dengan sampel pelanggan PT United Tractors 

diketahu bahwa secara simultan keputusan konsumen dipengaruhi oleh produk 

harga, tempat dan promosi. Produk memiliki nilai beta yang paling rendah yang 

mengindikasikan pemberian jangka waktu garansi (warranty). Berdasarkan 

penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka terdapat usulan hipotesis, yaitu: 

H4 : Diduga terdapat pengaruh langsung Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian. 

3.3.5. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Promosi merupakan bagian dalam strategi pemasaran, dimana promosi 

memiliki fungsi untuk memberikan suatu informasi, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung akan suatu produk yang 

dijual (Kotler dan Keller, 2012). Sedangkan, Keputusan Pembelian merupakan 

konsumen memiliki niat membeli barang yang diinginkan (Schiffman dan Kanuk, 

2004). 
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Hasan, et al. (2016) dalam penelitian dampak marketing mix terhadap 

keputusan pembelian kredit rumah pada PT BNI menunjukkan bahwa secara 

simultan strategi pemasaran produk-promosi-harga-lokasi-layanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan melakukan kredit di PT BNI. Variabel 

dengan nilai tertinggi (paling dominan) dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian tersebut adalah strategi produk berupa pinjaman yang ditawarkan pada 

konsumen dalam melakukan kredit rumah. 

Hasil penelitian Astuti, et al. (2014) menunjukkan bahwa strategi promosi 

harga berupa promosi frekuensi pembelian dan promosi harga diskon merupakan 

strategi yang efektif diterapkan pada konsumen. Payson dan Karunanithy (2016) 

menjelaskan bahwa promosi yang menarik secara terus menerus dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sepeda motor.  

Azzadina, et al. (2012) menjelaskan bahwa penetapan strategi pemasaran 

yang tepat sesuai dengan kepribadian konsumen dapat memperkuat keputusan 

pembelian khususnya pada produk fashion. Hasil penelitian menunjukkan strategi 

produk dengan menonjolkan kualitas dan bentuk produk berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian.  

 Dalam penelitian Agustiono, et al. (2016) dijelaskan adanya pengaruh 

marketing mix terhadap keputusan pembelian spare part undercarriage Komatsu 

di PT United Tractors, Samarinda. Dengan sampel pelanggan PT United Tractors 

diketahu bahwa secara simultan keputusan konsumen dipengaruhi oleh produk 

harga, tempat dan promosi. Promosi secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sparepart undercarriage komatsu di PT United 

Tractor Tbk Loa Janan 

Sejalan dengan penelitian diatas, Deebhijarn (2016) menemukan bahwa 

faktor strategi pemasaran yang paling berdampak pada keputusan pembelian 

green tea dengan tingkat signifikansi yang paling besar adalah produk dan 
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promosi. Secara khusus, konsumen memperoleh informasi tentang produk 

berdasarkan strategi promosi yang dilakukan melalui saluran televisi, radio dan 

media online. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka 

terdapat usulan hipotesis, yaitu: 

H5 : Diduga terdapat pengaruh langsung Promosi Terhadap Keputusan 

Pembelian. 

3.3.6. Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Pembelian Dimediasi oleh 

Motivasi Pembelian 

Produk merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat 

diakomodir oleh barang atau jasa yang bisa ditawarkan ke pasar guna memuaskan 

kebutuhan (Amstrong dan Keller, 2011). Produk dapat dikatakan sebagai sesuatu 

yang bisa ditawarkan ke pasar memenuhi keinginan atau kebutuhan, termasuk 

barang fisik, jasa, pengalaman, kejadian, orang, tempat, properti, organisasi, 

informasi, dan gagasan (Kotler dan Keller, 2016). Sementara itu, Motivasi 

pembelian adalah daya dorong konsumen untuk membeli atau minat membeli 

pada suatu barang ataupun jasa  (Ajzen, 1991). Sedangkan, Keputusan 

Pembelian merupakan konsumen memiliki niat membeli barang yang diinginkan 

(Schiffman dan Kanuk, 2004).  

Dalam penelitian Hwang (2015) diungkapkan bahwa terdapat peranan 

motivasi pembelian dalam hal ini sosial desirability sebagai mediasi hubungan 

antara strategi produk berupa self-presentation dan keputusan pembelian yang 

diukur dari pendapatan untuk membeli makanan organik. Berdasarkan penelitian 

terdahulu yang telah diuraikan, maka terdapat usulan hipotesis, yaitu: 

H6 : Diduga Motivasi Pembelian memediasi pengaruh Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian. 
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3.3.7. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Dimediasi oleh 

Motivasi Pembelian 

Promosi merupakan bagian dalam strategi pemasaran, dimana promosi 

memiliki fungsi untuk memberikan suatu informasi, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung akan suatu produk yang 

dijual (Kotler dan Keller, 2012). Motivasi pembelian adalah daya dorong konsumen 

untuk membeli atau minat membeli pada suatu barang ataupun jasa  (Ajzen, 

1991). Sedangkan, Keputusan Pembelian merupakan konsumen memiliki niat 

membeli barang yang diinginkan (Salomon, 2009). 

Penelitian Hwang (2015) turut memperkuat adanya hubungan antara 

strategi promosi, motivasi pembelian dan keputusan pembelian dimana motivasi 

pembelian dalam hal ini sosial desirability merupakan variabel mediator yang 

menghubungkan antara strategi promosi berupa food safety concern dan 

environmental concern terhadap keputusan pembelian yang diukur dari 

pendapatan untuk membeli makanan organik. Berdasarkan penelitian terdahulu 

yang telah diuraikan, maka terdapat usulan hipotesis, yaitu: 

H7 : Diduga Motivasi Pembelian memediasi pengaruh Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian. 

3.4.  Definisi Operasional Variabel  

3.4.1 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan ditarik kesimpulannya. Variabel dalam 

penelitian ini berdasarkan permasalahan dan hipotesis, maka variabel yang diteliti 

dibagi dalam tiga bagian, yaitu: 
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1. Variabel Eksogen 

Variabel eksogen adalah variabel yang tidak disebabkan atau diprediksi 

oleh variabel-variabel lain dalam model. Variabel eksogen yang juga 

dikenal sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah produk 

(X1) dan promosi (X2). 

2. Variabel Endogen 

Variabel endogen adalah variabel yang diprediksi dengan satu atau lebih 

variabel yang lain. Variabel endogen yang juga dikenal dengan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian (Y). 

3. Variabel Mediasi 

Variabel mediasi adalah suatu variabel yang timbul antara waktu variabel 

independen mulai berlaku untuk mempengaruhi variabel dependen dan 

waktu di mana dampaknya terasa. Variabel mediasi dari penelitian ini 

adalah motivasi pembelian (Zn). 

 

3.4.2. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel berisi indikator yang memudahkan peneliti 

mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. 

1) Produk (X1) 

Produk merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat 

diakomodir oleh barang atau jasa yang bisa ditawarkan ke pasar guna 

memuaskan kebutuhan (Amstrong dan Keller, 2011). Indikator yang 

terdapat pada penelitian ini meliputi: 

a. Fitur Produk yang terdiri dari: 

• Teknologi  

• Perceived usefullness  

• Convenience of use  
b. Kualitas Produk yang terdiri dari: 

• Kualitas  
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• Brand Utility  
c. Keandalan Produk yang terdiri dari: 

• Aksesoris  

• Jaminan  
 

2) Promosi (X2) 

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan produsen untuk menarik 

minat beli konsumen (Amstrong dan Keller, 2011). Indikator yang terdapat 

pada penelitian ini meliputi: 

a. Direct Marketing 

• Special offers 
b. Personal Selling  

• Endorsement  

• Joint ventures  
c. Mass Selling 

• Campaign  
 

3) Motivasi Pembelian (Zn) 

Motivasi pembelian merupakan daya dorong konsumen untuk membeli 

atau minat membeli pada suatu barang ataupun jasa  (Ajzen, 1991). 

Indikator yang terdapat pada penelitian ini meliputi: 

a. Sikap 

• Pengalaman Pribadi 

• Orang yang dianggap penting 
b. Norma 

• Keinginan 

• Keyakinan 
 

4) Keputusan Pembelian (Y) 

Keputusan Pembelian merupakan konsumen memiliki niat membeli barang 

yang diinginkan (Salomon, 2009). Indikator yang terdapat pada penelitian 

ini meliputi: 

a. Faktor Situasional 

• Buy task 

• Marketing Offerings 
b. Faktor Internal 

• Pekerjaan 

• Persepsi 
c. Faktor Eksternal 

• Kebudayaan 
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• Kelas Sosial 

• Referensi Grup 

• Peran dan Status 
 

Adapun ringkasan tabel dari definisi operasional variabel tersebut 

sebagaimana dijelaskan dibawah ini, sebagai berikut:  

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Indikator Item Sumber Pengukuran 

1. Produk (X1) 

Fitur Produk 

X 1.1 Teknologi  

Amstrong 
dan Keller 

(2011) 

Skala Likert 
dengan 
Interval 

X 1.2 Perceived 
usefullness  

X 1.3 Convenience of use  

Kualitas 
Produk 

X 1.4 Kualitas  

X 1.5 Brand Utility  

Keandalan 
Produk 

X 1.6 Aksesoris  

X 1.7 Jaminan 

2. 
Promosi 

(X2) 

Direct 
Marketing 

X 2.1 Special Offers 

Amstrong 
dan Keller 

(2011) 
Personal 
Selling 

X 2.2 Join Ventures 

Mass Selling X 2.3 Campaign 

3. 
Motivasi 

Pembelian 
(Z) 

Sikap 

Z1.1 Pengalaman Pribadi 

Ajzen 
(1991) 

Z1.2 Orang yang 
Dianggap penting 

Norma 
Z2.1 Keinginan 

Z2.2 Keyakinan 

4. 
Keputusan 
Pembelian 

(Y) 

Faktor 
Situasional 

Y1.1 Buy task 

Salomon 
(2009) 

Y1.2 Marketing Offerings 

Faktor 
Internal 

Y2.1 Pekerjaan 

Y2.2 Persepsi 

Faktor 
Eksternal 

Y3.1 Kebudayaan 

Y3.2 Kelas sosial 

Sumber: Data Olah Peneliti, 2018 

 

3.5 Pengukuran Variabel 

Ferdinand (2006) skala pengukuran merupakan alat pengukuran data atau 

konkritnya jenis pertanyaan seperti apa yang digunakan untuk menghasilkan data. 

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. 

Ferdinand (2006) mengungkapkan skala likert didesain untuk menelaah seberapa 

kuat subyek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik. 
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Cara ukur dari variabel-variabel penelitian ini yaitu dengan menghadapkan 

responden dengan kuesioner, pertanyaan ataupun pernyataan, kemudian diminta 

memberikan respon. Adapun pilihan terhadap masing - masing jawaban untuk 

tanggapan responden akan diberi skor sebagai berikut: 

Table 3.3 Pemeringkatan Skala Likert 

No Jawaban Notasi Nilai Skor 

1 Sangat Setuju SS 5 

2 Setuju S 4 

3 Netral N 3 

4 Tidak Setuju TS 2 

5 Saangat Tidak Setuju STS 1 

Sumber: Ferdinand, 2006 

Berdasarkan tabel 3.2 skala pengukuran masih bersifat skala ordinal, untuk 

mendapatkan nilai skala yang bersifat interval, maka perlu mencari rentang skala 

numeric linear (RS) terdahulu dengan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑆 =
𝑚 − 𝑛

𝑏
 

Dimana: 

m : Angka tertinggi di dalam pengukuran yaitu 5. 

n : Angka terendah dalam pengukuran yaitu 1 

b : Banyaknya kelas yang dibentuk 

 

Dengan rumus diatas, maka rentang skala dapat dihitung sebagai berikut: 

𝑅𝑆 =
5 − 1

5
= 0,8 

Dengan rentang skala 0,8, maka skala intervalnya adalah sebagai berikut: 

Sangat Tidak Setuju : 1 < X < 1,8 

Tidak Setuju  : 1,81< X < 2,6 

Netral   : 2,61< X < 3,4 

Setuju   : 3,41< X < 4,2 

Sangat Setuju  : 4,21< X < 5 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Menurut Kountor (2004) penelitian kuantitatif dimulai dengan teori yang  

kemudian dibentuk sebagai konsep selanjutnya dirumuskan menjadi suatu atau 

beberapa hipotesis (khusus). Hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian diuji 

validitas dan reliabilitas. Penelitian ini termasuk penelitian explanatory research, 

yang menguji dan menganalisis hubungan atau pengaruh produk, promosi, 

motivasi pembelian, dan keputusan pembelian pada alat berat. 

 

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada area pemasaran  (region) PT 

Trakindo Suarabaya, yaitu Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian dilakukan mulai 

bulan April hingga bulan Mei 2018. 

Alasan pemilihan lokasi dikarenakan Jawa Timur merupakan sebuah 

provinsi yang terdapat di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia dengan Luas 

wilayahnya 47.922 km² yang memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau 

Jawa. Jumlah penduduknya 39.292.972 jiwa pada tahun 2017 (jatim.bps.go.id).  

 

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

4.3.1. Populasi 

Sasaran dari penelitian ini merupakan seluruh anggota populasi yaitu 

konsumen alat berat PT Trakindo Surabaya yang terdapat di regional Provinsi 

Jawa Timur sebesar 58 responden. Adapun kriteria yang telah ditentukan dalam 

populasi penelitian, yaitu: 1). Pelanggan atau konsumen yang membeli lebih dari 
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satu kali.; 2). Pelanggan atau konsumen tetap yang bermitra dengan perusahaan 

lebih dari tiga tahun. 3). Pelanggan atau konsumen retail, dimana konsumen 

tersebut dalam pengambilan keputusan lebih sederhana dan cepat.; dan 4). 

Pelanggan atau konsumen yang berada di regional Jawa Timur. Dengan adanya 

kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat ringkasan dari populasi 

yang diambil sebagai populasi penelitian berdasarkan regional yang berada di 

wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1 Tabel Regional Provinsi Jawa Timur 

No. Kota Jumlah 

1. Banyuwangi 1 

2. Bojonegoro 1 

3. Magetan 1 

4. Nganjuk 1 

5. Probolinggo 1 

6. Situbondo 1 

7. Trenggalek 1 

8. Tuban 1 

9. Lamongan 2 

10. Malang 2 

11. Blitar 3 

12. Pasuruan 4 

13. Gresik 8 

14. Sidoarjo 8 

15. Surabaya 23 

Jumlah 58 

 

4.3.2. Sampel 

Dalam sampel penelitian ini dilakukan pada 58 pelanggan atau konsumen 

alat berat PT Trakindo Surabaya yang terdapat pada regional Provinsi Jawa Timur. 

Maka,  metode sampling yang digunakan menggunakan metode teknik sampling 

jenuh, dimana teknik tersebut merupakan teknik sampling yang mengambil semua 

populasi ynag mana digunakan sebagai sampel, dapat juga dikenal dengan istilah 

sensus (Arikunto, 2009), teknik tersebut mengambil seluruh responden yang ada 

sebesar 58 responden. 
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4.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung pada responden terkait. 

Pada penelitian ini data primer berupa data terkait produk dan promosi terhadap 

keputusan pembelian yang dimediasi oleh motivasi pembelian di PT Trakindo. 

Pada data sekunder, yaitu data penjualan alat berat se-asia pasifik, se-

indonesia, dan spesifik di unit 320D2 untuk mengetahui research gap dan unit 

yang paling laku di jual di trakindo surabaya. 

  

4.5. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dengan menyebarkan kuisioner secara terbuka dan tertutup pada 

pelanggan alat berat PT Trakindo. Kuisioner merupakan metode pengumpulan 

data primer menggunakan sejumlah item pertanyaan atau pernyataan dengan 

format tertentu (Abdillah, 2015). Pada penelitian ini setiap kuisioner terbagi dalam 

lima bagian yaitu pengantar, data personal konsumen, pertanyaan terkait motivasi 

pembelian produk, pertanyaan terkait penerapan strategi marketing mix PT 

Trakindo, pertanyaan mengenai keputusan pembelian dan penutup. 

Metode distribusi kuisioner menggunakan metode kuisioner online. Metode 

ini merupakan metode alternatif surat pos yang memberi fasilitas komunikasi dan 

interaksi lintas batas. Keuntungan dari metode online adalah fleksibilitas yang 

cukup tinggi bagi peneliti dan responden lebih terlindungi privasinya. Selain itu 

metode ini lebih efisien dari sisi biaya dan efektif dari sisi mengarahkan responden 

tertentu. Untuk mengonfirmasi dan menggali jawaban kuisioner maka akan 

dilakukan in depth interview pada beberapa responden. 
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4.6. Uji Validitas dan Realibilitas 

4.6.1. Uji Validitas 

Menurut Ferdinand (2006) validitas berhubungan dengan mengukur alat yang 

digunakan yaitu apakah alat yang digunakan dapat mengukur yang diinginkan dan 

dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas pada 

masing-masing pernyataan responden dalam kuesioner dilakukan dengan 

mengkorelasikan antar skor instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan 

skor faktor dengan skor total. Menghitung korelasi antara masing-masing 

pernyataan dengan skor total dengan rumus teknik korelasi. Rumus korelasi yang 

dapat digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan 

rumus korelasi product moment dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. 

Pada penelitian ini digunakan validitas Pearson berdasarkan rumus korelasi 

product moment. Valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment pearson dengan level 

signifikansi 5% dengan nilai kritisnya. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 

0,05 (5%) maka dinyatakan valid dan sebaiknya dikatakan tidak valid. 

 

4.6.2. Reliabilitas 

Ferdinand (2006) mendefinisikan reliabilitas sebagai suatu instrumen yang 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu. Instrumen yang sudah 

dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur yang dapat 

dipercaya atau diandalkan untuk diuji. Untuk mengetahuinya, maka dapat 

digunakan rumus Alpha Cronbach. 



84 
 

 
 

 Pengujian reliabilitas dapat dilakukan setelah semua butir pertanyaan valid. 

Untuk uji reliabilitas digunakan dengan metode Alpha Cronbach dengan kriteria 

pengujian bila koefisien alpha (a) >0,6, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen 

yang digunakan adalah reliabel. Kriteria indeks reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 

4.6 berikut: 

Tabel 4.2 Kriteria Indeks Reliabilitas 

No. Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1. 0.000 – 0,199 Sangat rendah 

2. 0.200 – 0,399 Rendah 

3. 0.400 – 0,599 Cukup 

4. 0.600 – 0,799 Tinggi 

5. 0.800 – 1,000 Sangat tinggi 

Sumber: Sugiyono (2006) 

 

4.7. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Square (PLS). PLS adalah eknik 

statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen 

berganda dan variabel independen berganda. PLS adalah salah satu metode 

statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi 

berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data seperti ukuran sampel 

penelitian kecil, adanya data yang hilang, dan multikolinearitas (Abdillah, 2015). 

Perbedaan mendasar PLS yang merupakan SEM berbasis varian dengan LISREL 

atau AMOS yang berbasis kovarian adalah tujuan penggunaannya. SEM berbasis 

kovarian bertujuan untuk mengestimasi model untuk pengujian atau konfirmasi 

teori sedangkan SEM varian bertujuan untuk memprediksi model untuk 

pengembangan teori. Karena itu PLS merupakan alat prediksi kausalitas yang 
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digunakan untuk pengembangan teori.  Adapun analisis data dalam penelitian ini 

adalah: 

4.7.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

keadaan masing-masing variabel (Ferdinand, 2006), yang meliputi produk, 

promosi, motivasi pembelian, dan keputusan pembelian alat berat. Ukuran 

deskriptif adalah pemberian angka, baik dalam jumlah maupun dalam persen. 

 

4.7.2. Pengolahan Data dengan Partial Least Square (PLS) 

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode 

Partial Least Square (PLS). Partial Least Square (PLS) pertama kali 

dikembangkan oleh Wold (1996), sebagai metode umum untuk mengestimasi path 

model yang menggunakan konstruk laten dan multiple indikator didalamnya. Pada 

dasarnya Wold membangun Partial Least Square (PLS) untuk dibuat menguji 

suatu teori yang lemah dan masalah pada asumsi normalitas distribusi data 

(Jogiyanto, 2009). Dalam menggunakan Partial Least Square (PLS) ini, terdapat 

tujuh langkah yang harus dilakukan (Kurnia, 2011):  
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Gambar 4.1 
Langkah-Langkah Partial Least Square (PLS) 

Sumber: Jogiyanto, 2009 

 

1. Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Perancangan model struktural dalam penelitian ini adalah hubungan 

antara variabel-variabel X (eksogen) terhadap variabel Y (endogen) 

melalui variabel Z (mediasi). Variabel X (eksogen) dalam penelitian ini 

yaitu produk dan promosi. Variabel Y (endogen) dalam penelitian ini 

yaitu keputusan pembelian dan variabel Z (mediasi) dalam penelitian 

ini yaitu motivasi pembelian. 

 

 

1. Merancang model 

strukturan (Inner Model) 

2. Merancang model pengukuran 

(outer Model) 

 

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

4. Konversi diagram jalur ke 

sistem persamaan  

5. Pendugaan Parameter 

6. Evaluasi Goodness Of Fit 

7. Pengujian Hipotesis 
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2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Setelah model struktural terbentuk, selanjutnya menyusun model 

pengukuran. Hal ini, untuk menentukan suatu variabel memiliki 

indikator bersifat reflektif atau formatif (Solimun, 2017). 

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Mengkonstruksi diagram jalur yang didapat dari perancangan inner 

model dan Outer model. Diagram jalur ini bertujuan untuk 

menghubungkan antar variabel laten baik endogen maupun eksogen 

dan menyusun model pengukuran dengan menghubungkan variabel 

laten endogen dan eksogen dengan indikator-indikator yang telah 

ditetapkan (Sugiyoono, 2006).  

4. Konversi Diagram Jalur ke Dalam Persamaan 

Konversi diagram jalur kedalam persamaan bertujuan untuk 

mengatahui berapakah nilai yang berpengaruh diantara variabel laten 

dan indikatornya. Konversi diagram jalur ini memiliki dua persamaan, 

yaitu: 

a. Persamaan Model Struktural (Inner Model) 

Persamaan ini digunakan untuk melihat spesifikasi antar variabel 

laten. Gambaran dari hubungan antara variabel laten didasarkan 

pada subtansi penelitian. Model persamaan yang terbentuk dalam 

inner model yakni: 

Z = X1 + X2 + α      (1) 

Y = X1 + X2 + Z + α      (2) 

keterangan: 

X = variabel laten eksogen ( produk dan promosi) 

Y = variabel laten endogen (keputusan pembelian) 
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Z = variabel laten mediasi (motivasi pembelian) 

𝝀  =matriks loading  

α =galat model atau kesalahan dalam persamaan yaitu antara 

variabel eksogen dan / atau endogen terhadap variabel 

endogen (error) 

b. Persamaan Model Pengukuran (Outer Model) 

Persamaan ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel 

laten dan indikatornya. Persamaan model pengukuran (outer 

model) dirumuskan untuk menentukan seberapa besar variabel 

manifest atau indikator dapat menjadi dasar penyusun variabel 

laten. Model persamaan yang terbentuk dalam outer model yakni: 

X = X + 𝜹       (3) 

Y = Y + 𝜺       (4) 

 

a. Variabel Produk: 

X1.1  =  λ1.Prd + 𝜹1     (5) 

X1.2 =  λ2.Prd + 𝜹2      (6) 

X1.3 =  λ3.Prd + 𝜹3      (7) 

X1.4  =  λ4.Prd + 𝜹4      (8) 

X1.5 =  λ5.Prd + 𝜹5      (9) 

X1.6 =  λ6.Prd + 𝜹6      (10) 

X1.7  =  λ7.Prd + 𝜹7      (11) 

X1.8 =  λ8.Prd + 𝜹8      (12) 

X1.9 =  λ9.Prd + 𝜹9      (13) 

X1.10  =  λ10.Prd + 𝜹10      (14) 

X1.11 =  λ11.Prd + 𝜹11      (15) 

X1.12 =  λ12.Prd + 𝜹12      (16) 

X1.13  =  λ13.Prd + 𝜹13      (17) 

X1.14 =  λ14.Prd + 𝜹14     (18) 

X1.15 =  λ15.Prd + 𝜹15      (19) 
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X1.16 =   λ16.Prd + 𝜹16      (20) 

 

b. Variabel Promosi: 

X2.1  =  λ1.Prm + 𝜹1     (21) 

X2.2 =  λ2.Prm + 𝜹2      (22) 

X2.3 =  λ3.Prm + 𝜹3      (23) 

X2.4  =  λ4.Prm + 𝜹4      (24) 

X2.5 =  λ5.Prm + 𝜹5      (25) 

X2.6 =  λ6.Prm + 𝜹6      (26) 

X2.7  =  λ7.Prm + 𝜹7      (27) 

 

c. Variabel Motivasi Pembelian: 

Z1.1  =  λ1.MP + 𝜹1     (28) 

Z1.2 =  λ2.MP + 𝜹2      (29) 

Z1.3 =  λ3.MP + 𝜹3      (30) 

Z1.4  =  λ4.MP + 𝜹4      (31) 

Z1.5 =  λ5.MP + 𝜹5      (32) 

Z1.6 =  λ6.MP + 𝜹6      (33) 

Z1.7  =  λ7.MP + 𝜹7      (34) 

Z1.8 =  λ8.MP + 𝜹8      (35) 

Z1.9 =  λ9.MP + 𝜹9      (36) 

 

d. Variabel Keputusan Pembelian: 

Y1.1  =  λ1.KP + 𝜹1     (37) 

Y1.2 =  λ2.KP + 𝜹2      (38) 

Y1.3 =  λ3.KP + 𝜹3      (39) 

Y1.4  =  λ4.KP + 𝜹4      (40) 

Y1.5 =  λ5.KP + 𝜹5      (41) 

Y1.6 =  λ6.KP + 𝜹6      (42) 

Y1.7  =  λ7.KP + 𝜹7      (43) 

Y1.8 =  λ8.KP + 𝜹8      (44) 

Y1.9 =  λ9.KP + 𝜹9      (45) 

Y1.10  =  λ10.KP + 𝜹10      (46) 
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Y1.11 =  λ11.KP + 𝜹11      (47) 

Y1.12 =  λ12.KP + 𝜹12      (48) 

Y1.13  =  λ13.KP + 𝜹13      (49) 

Keterangan: 

   PrD  : Produk 

   PrM  : Promosi 

   MP  : Motivasi Pembelian 

   KP   : Keputusan Pembelian 

   λ  :Loading Factor Indikator terhadap Konstruk 

   𝜹  : Kesalahan Pengukuran Indikator 

 

5. Pendugaan Parameter 

Langkah yang dilakukan dalam pendugaan parameter diantaranya uji 

signifikansi Outer Loading atau Measurement Model dan uji 

signifikansi Outer Weight atau Weight Relation. Uji signifikansi Outer 

Loading atau Measurement Model digunakan untuk menilai koefisien 

jalur variabel laten dari indikatornya. Uji signifikansi Outer Weight atau 

Weight Relation berfungsi untuk mengetahui tingkat pengaruh 

(koefisien) variabel pengukuran (indikator) terhadap variabel latennya 

dalam konstruksi model pengukuran struktural.  

6. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

Evaluasi kriteria Goodness of Fit dibagi menjadi dua tahap, yakni 

evaluasi outer model dan evaluasi inner model. Evaluasi ini dilakukan 

untuk menguji kesesuaian model yang digunakan.  

1. Outer Model (Refrektif) 

Outer model mengakibatkan bila terjadi perubahan dari satu 

indikator akan berakibat pada perubahan pada indikator lainnya 

dengan arah yang sama. Goodness of Fit Outer Model (refleksif) 

meliputi: 
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a) Convergent Validity, nilai loading dianggap cukup apabila 

berada pada rentang 0,5 sampai 0,6. 

b) Discriminant Validity, Jika nilai square root of average variance 

extracted (AVE) lebih besar dari korelasi dengan seluruh 

konstruk lainnya, maka dikatakan discriminant validity tersebut 

baik. Nilai pengukuran discriminant validity direkomendasikan 

lebih besar dari 0,5. 

c) Composite Reliability, Kelompok indikator yang mengukur 

sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika 

memiliki composite reliability lebih dari sama dengan 0,7.  

2. Inner Model (Struktural) 

Evaluasi pada model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kekuatan variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen 

dalam model. Rumus yang digunakan untuk inner model yakni: 

Q2 = 1 – (1 – R1
2) (1 – R1

2) .......... (1 – Rn
2) ........................ (50) 

keterangan: 

R1
2, R2

2, Rn
2 :R-Square variabel endogen dalam model 

persamaan (Nilai R2 konstrak ≥ 2,0 secara simultan 

mampu menjelaskan variability konstrak yang 

diikuti) 

Q2 :Besaran atau nilai Q2 (0< Q2<1; Nilai Q2 > 0 (nol) 

menunjukkan model mempunyai nilai predictive 

relevance. Nilai Q2 < 0 (nol) menunjukkan model 

tidak mempunyai predictive relevance) 

7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode Resampling Boostrap 

yang dikembangkan oleh Geisser dan Stone. thitung > 1,69 dan 1,68 (⍺ 
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= 0,05) maka disimpulkan terdapat pengaruh signifikan dan H0 ditolak. 

thitung < 1,69 dan 1,68 (⍺= 0,05) maka disimpulkan terdapat pengaruh 

signifikan dan H0 ditolak. thitung < 1,69 dan 1,68 (⍺= 0,05) maka 

disimpulkan tidak terdapat pengaruh signifikan dan H0 diterima. 

Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t. Untuk menguji 

hipotesis, nilsi tstatistik yang dihasilkan dari output PLS dibandingkan 

dengan nilai ttabel dengan tingkat kesalahan 5%.
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

5.1. Gambaran Umum Objek 

5.1.1. Sejarah PT. Trakindo Utama 

PT Trakindo Utama didirikan pada tanggal 23 Desember 1970. Oleh AHK 

Hamami dan resmi menjadi agen tunggal Cat® di Indonesia pada 13 April 1971. 

PT Trakindo Utama memiliki kantor cabang di setiap kota besar di Indonesia. 

Dengan lebih dari 60 kantor cabang yang tersebar di Indonesia, PT Trakindo 

Utama bisa dengan mudah ditemukan dan mempermudah konsumen untuk 

membeli produk-produk alat berat yang dijual oleh PT Trakindo Utama.   

Tahun 2007 PT. Trakindo berhasil meraih sertifikat OHSAS 18001:2007 

untuk pertama kalinya, hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap 

Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Lingkungan Pengakuan sebagai salah satu 

dealer Cat dengan peringkat bintang 5 untuk Contamination Control. Pertama kali 

di dunia diraih oleh PT. Trakindo cabang Samarinda. Tahun 2008 PT. Trakindo 

Training Center Cileungsi meraih predikat tertinggi bintang lima dari Caterpillar 

Learning Accreditation System (CLAS). Tahun 2012 PT. Trakindo meraih 

Sertifikat ISO 14001:2004 untuk cabang Surabaya dan ISO 18001:2007 untuk 

cabang Kuala Kencana. Tahun 2013 PT. Trakindo menjadi distributor tunggal 

produk Bucyrus (saat ini menjadi merek Cat) di Indonesia. Tahun 2015 PT. 

Trakindo meraih sertifikasi tunggal OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004 

untuk seluruh cabang. Tahun 2016 PT. Trakindo memperkenalkan layanan 

dukungan pelanggan yang terintegrasi, Trakindo Call Center 1-500-228 dengan 

Services Command Center dan Marine Command Center. Tahun 2017 Trakindo 

meraih sertifikasi ISO 9001:2015 atas prestasi sistem manajemen mutu.  
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Sekarang ini, PT. Trakindo tumbuh menjadi salah satu perusahaan yang 

berperan dalam pembangunan Indonesia. Sebagai perusahaan yang senantiasa 

mendukung keunggulan bisnis, melalui semangat Advancing You Forward, PT. 

Trakindo memajukan karyawan, pelanggan, mitra, masyarakat, dan pemegang 

saham (https://www.trakindo.co.id/id). 

5.1.2. VISI 

Menjadi penyedia solusi jasa kelas dunia untuk peralatan Caterpillar. 

5.1.3. MISI 

Membangun perusahaan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan 

yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia, dengan 

mengusung nilai-nilai berikut: 

• Pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan 

• Mengupayakan pertumbuhan finansial, intelektual, dan citra 

perusahaan yang konsisten, serta melakukan investasi kembali ke 

dalam bisnis yang dijalankan; dan 

• Mempertahankan standar kode etik yang tinggi dalam aktivitas 

bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trakindo.co.id/id
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5.2. Hasil Penelitian 

5.2.1. Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin 

 

Gambar 5.1 Jenis Kelamin 
 Sumber: Olah data, 2018 

Berdasarkan gambar diatas dari 58 responden dapat disimpulkan 

sebagaian besar konsumen pada bidang alat berat yang menjadi responden 

adalah berjenis kelamin laki-laki sebesar 55 orang. Hal tersebut dikarenakan 

frekuensi yang melakukan pekerjaan dengan memakai alat berat antara laki-laki 

dan perempuan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki sebesar 95%.  
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95%

Perempuan
5%

Jenis Kelamin
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2. Jabatan 

 

Gambar 5.2 Jabatan 
Sumber: Olah Data, 2018 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa dari 58 responden 

dapat disimpulkan sebagian jabatan yang dominan adalah direktur sebesar 32 

responden dengan persentase 55%, disusul dengan manager sebesar 11 

responden dengan persentase 19%, owner sebesar 9 responden dengan 

persentase 16%, dan sisanya sebagai komisaris sebesar 6 responden dengan 

persentase 10%. Hal tersebut terjadi karena frekuensi yang paling besar untuk 

jabatan berada di level direktur. 
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3. Pendidikan Terakhir 

 

Gambar 5.3 Pendidikan Terakhir 
Sumber: Olah Data, 2018 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa sebagaian besar 

pendidikan terakhir yang paling dominan berada pada pendidikan terakhir 

Sarjana sebesar 32 responden dengan persentase 55%, disusul dengan 

pendidikan terakhir SMA sebesar 15 responden dengan persentase 26%, 

selanjutnya pendidikan terakhir di pascasarjana sebesar 8 responden dengan 

persentase 14%, sisanya pendidikan terakhir di diploma sebesar 3 responden 

dengan persentase 5%. Hal tersebut terjadi karena lebih banyak lulusan sarjana 

dalam bidang pekerjaan yang berhubungan dengan alat berat. 
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4. Jenis Perusahaan 

 

Gambar 5.4 Jenis Perusahaan 
Sumber: Olah Data, 2018 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa sebagaian besar jenis 

perusahaan yang dominan urutan pertama, yaitu perusahaan dibidang konstruksi 

sebesar 47 responden dengan persentase 81%. Kedua, perusahaan dibidang 

rental sebesar 6 responden dengan persentase 10%. Ketiga, perusahaan 

dibidang industri sebesar 2 responden dengan persentase 4%. Keempat, 

perusahaan dibidang tambang sebesar 2 responden dengan persentase 3%. 

Kelima, perusahaan dibidang perkebunan sebesar 1 responden dengan 

persentase 2%. Hal tersebut karena alat berat diperuntukkan pada 

pembangunan konstruksi maupun infrastruktur lainnya. 
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5. Sistem Pembayaran 

Gambar 5.5 Sistem Pembayaran 

 

Gambar 5.5 Sistem Pembayaran 
Sumber: Olah Data, 2018 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa sebagaian sistem 

pembayaran yang dominan urutan pertama, yaitu kredit sebesar 47 responden 

dengan persentase 81%. Kedua, cash sebesar 11 responden dengan persentase 

19%. Hal tersebut dikarenakan dalam pembayaran dengan sistem kredit lebih 

murah daripada secara tunai (cash). 
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5.2.2. Frekuensi Jawaban Responden 

1. Frekuensi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Produk (X1) 

Tabel 5.1 
Jawaban Responden Terhadap Variabel Produk (PrD) 

Item 

Frekuensi jawaban (F) dan Persentase (%) 

1 2 3 4 5 

Total Rata-
rata 

Rata-
Rata 

Indikator 

Sangat 
tidak 

Setuju 
Tidak 
Setuju Netral Setuju 

Sangat 
Setuju 

F % F % F % F % F % F % 

X1.1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 67,24 19 32,76 58 100 4,33 

4,32 

X1.2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 68,97 18 31,03 58 100 4,31 

X1.3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 68,97 18 31,03 58 100 4,31 

X1.4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 67,24 19 32,76 58 100 4,33 

X1.5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 68,97 18 31,03 58 100 4,31 

X1.6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 68,97 18 31,03 58 100 4,31 

X1.7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 67,24 19 32,76 58 100 4,33 

4,30 

X1.8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 68,97 18 31,03 58 100 4,31 

X1.9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41 70,69 17 29,31 58 100 4,29 

X1.10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 67,24 19 32,76 58 100 4,33 

X1.11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 43 74,14 15 25,86 58 100 4,26 

X1.12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41 70,69 17 29,31 58 100 4,29 

X1.13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 68,97 18 31,03 58 100 4,31 

4,31 
X1.14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 67,24 19 32,76 58 100 4,33 

X1.15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 68,97 18 31,03 58 100 4,31 

X1.16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41 70,69 17 29,31 58 100 4,29 

Rata-rata Produk (X1) 4,31   

 

Berdasarkan frekuensi jawaban responden terkait variabel produk 

diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,31. Adapun persentase tertinggi 

responden pada variabel produk diperoleh sebesar 74% yang memilih “setuju” 

pada item (X1.11), sedangkan persentase terendah responden pada variabel 

produk diperoleh 0% yang memilih “tidak setuju” pada seluruh item, sehingga 

total persentase pada variabel produk yang tertinggi responden menjawab 

“setuju” sebesar 74% sedangkan total persentase terendah responden menjawab 

“tidak setuju” sebesar 0%, untuk rata-rata indikator tertinggi pada variabel produk 

pada indikator  (X1.1 sampai X1.6) yaitu fitur produk dengan nilai rata-rata 

indikator sebesar 4,32, sedangkan nilai rata-rata terendah pada indikator (X1.7 

sampai X1.12) yaitu kualitas produk dengan nilai rata-rata indikator sebesar 4,30. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka konsumen cenderung memilih produk 

yang mudah dalam perawatan mesinnya. Hal ini dibuktikan dengan jawaban 

responden yang menjawab “setuju” sebesar 74%. Selain itu, konsumen juga 

mempertimbangkan fitur produk yang dibeli dengan nilai rata-rata indikator 

sebesar 4,32.   

 

2. Frekuensi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Promosi (X2) 

Tabel 5.2 

Jawaban Responden Terhadap Variabel Promosi (PrM) 

Item 

Frekuensi jawaban (F) dan Persentase (%) 

1 2 3 4 5 

Total Rata-
rata 

Rata-
rata 

Indikator 

Sangat 
tidak 

Setuju 
Tidak 
Setuju Netral Setuju 

Sangat 
Setuju 

F % F % F % F % F % F % 

X2.1 0 0,00 5 8,62 0 0,00 29 50,00 24 41,38 58 100 4,24 
4,08 

X2.2 0 0,00 5 8,62 6 10,34 36 62,07 11 18,97 58 100 3,91 

X2.3 0 0,00 6 10,34 7 12,07 34 58,62 11 18,97 58 100 3,86 
3,86 

X2.4 0 0,00 7 12,07 7 12,07 31 53,45 13 22,41 58 100 3,86 

X2.5 0 0,00 5 8,62 0 0,00 29 50,00 24 41,38 58 100 4,24 
4,14 

X2.6 0 0,00 5 8,62 0 0,00 41 70,69 12 20,69 58 100 4,03 

Rata-rata Promosi (X2) 4,03   

 

Berdasarkan frekuensi jawaban responden terkait variabel promosi 

diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,03. Adapun persentase tertinggi 

responden pada variabel promosi diperoleh sebesar 71% yang memilih “setuju” 

pada item (X2.6), sedangkan persentase terendah responden pada variabel 

produk diperoleh 9% yang memilih “tidak setuju” pada indikator (X2.1; X2.2; X2.5; 

dan X2.6), sehingga total persentase pada variabel promosi yang tertinggi 

responden menjawab “setuju” sebesar 71% sedangkan total persentase terendah 

responden menjawab “tidak setuju” sebesar 9%, untuk rata-rata indikator tertinggi 

pada variabel promosi pada indikator  (X2.5 sampai X2.6) yaitu Mass Selling 

dengan nilai rata-rata indikator sebesar 4,14, sedangkan nilai rata-rata terendah 
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pada indikator (X2.3 sampai X2.4) yaitu personal selling dengan nilai rata-rata 

indikator sebesar 3,86.  

Berdasarkan uraian diatas, maka konsumen cenderung memilih promosi 

dengan menawarkan menjadi sponsor untuk perusahaan yang bermitra  dengan 

responden yang menjawab “setuju” sebesar 71%. Selain itu, promosi dengan 

sistem mass selling merupakan strategi perusahaan untuk mencapai konsumen 

yang berada diluar daerah dengan nilai rata-rata indikator sebesar 4,14.  

 

3. Frekuensi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Motivasi 

Pembelian (Z) 

Tabel 5.3 
Jawaban Responden Terhadap Variabel Motivasi Pembelian (MP) 

Item 

Frekuensi jawaban (F) dan Persentase (%) 

1 2 3 4 5 

Total Rata-
rata 

Rata-
rata 

Indikator 

Sangat 
tidak 

Setuju 
Tidak 
Setuju Netral Setuju 

Sangat 
Setuju 

F % F % F % F % F % F % 

Z1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 62,07 22 37,93 58 100 4,38 

4,30 
Z2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 44 75,86 14 24,14 58 100 4,24 

Z3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 37 63,79 21 36,21 58 100 4,36 

Z4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 46 79,31 12 20,69 58 100 4,21 

Z5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 77,59 13 22,41 58 100 4,22 

4,26 
Z6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 37 63,79 21 36,21 58 100 4,36 

Z7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 77,59 13 22,41 58 100 4,22 

Z8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 77,59 13 22,41 58 100 4,22 

Rata-rata Motivasi Pembelian (Z) 4,28   

 

Berdasarkan frekuensi jawaban responden terkait variabel motivasi 

pembelian diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,28. Adapun 

persentase tertinggi responden pada variabel motivasi pembelian diperoleh 

sebesar 79% yang memilih “setuju” pada indikator (Z4), sedangkan persentase 

terendah responden pada variabel motivasi pembelian diperoleh 0% yang 

memilih “tidak setuju” pada seluruh item, sehingga total persentase pada variabel 

motivasi pembelian yang tertinggi responden menjawab “setuju” sebesar 79% 
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sedangkan total persentase terendah responden menjawab “tidak setuju” 

sebesar 0%, untuk rata-rata indikator tertinggi pada variabel motivasi pembelian 

pada indikator  (Z1 sampai Z4) yaitu sikap dengan nilai rata-rata indikator 

sebesar 4,30, sedangkan nilai rata-rata terendah pada indikator (Z5 sampai Z8) 

yaitu norma dengan nilai rata-rata indikator sebesar 4,26.  

Berdasarkan uraian diatas, maka konsumen cenderung membeli produk 

alat berat berdasarkan atas referensi group dengan responden yang menjawab 

“setuju” sebesar 79%. Selain itu, sikap dapat memunculkan motivasi pembelian 

dengan nilai rata-rata indikatornya sebesar 4,30. 

 

4. Frekuensi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Keputusan 

Pembelian (Y) 

Tabel 5.4 
Jawaban Responden Terhadap Variabel Keputusan Pembelian (KP) 

Item 

Frekuensi jawaban (F) dan Persentase (%) 

1 2 3 4 5 

Total Rata-
rata 

Rata-
rata 

Indikator 

Sangat 
tidak 

Setuju 
Tidak 
Setuju Netral Setuju 

Sangat 
Setuju 

F % F % F % F % F % F % 

Y1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 67,24 19 32,76 58 100 4,33 

4,41 
Y2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28 48,28 30 51,72 58 100 4,52 

Y3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 32 55,17 26 44,83 58 100 4,45 

Y4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 38 65,52 20 34,48 58 100 4,34 

Y5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31 53,45 27 46,55 58 100 4,47 

4,44 
Y6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33 56,90 25 43,10 58 100 4,43 

Y7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 32 55,17 26 44,83 58 100 4,45 

Y8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 60,34 23 39,66 58 100 4,40 

Y9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 62,07 22 37,93 58 100 4,38 

4,41 
Y10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 62,07 22 37,93 58 100 4,38 

Y11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31 53,45 27 46,55 58 100 4,47 

Y12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 60,34 23 39,66 58 100 4,40 

Rata-rata Keputusan Pembelian (Y) 4,42   

 

Berdasarkan frekuensi jawaban responden terkait variabel keputusan 

pembelian diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,42. Adapun 

persentase tertinggi responden pada variabel keputusan pembelian diperoleh 
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sebesar 65% yang memilih “setuju” pada indikator (Y4), sedangkan persentase 

terendah responden pada variabel motivasi pembelian diperoleh 0% yang 

memilih “tidak setuju” pada seluruh item, sehingga total persentase pada variabel 

keputusan pembelian yang tertinggi responden menjawab “setuju” sebesar 65% 

sedangkan total persentase terendah responden menjawab “tidak setuju” 

sebesar 0%, untuk rata-rata indikator tertinggi pada variabel keputusan 

pembelian pada indikator  (Y5 sampai Y8) yaitu faktor internal dengan nilai rata-

rata indikator sebesar 4,44, sedangkan nilai rata-rata terendah pada indikator (Y1 

sampai Y4) dan (Y9 sampai Y12) yaitu faktor situasional dan faktor eksternal 

dengan nilai rata-rata indikator sebesar 4,41.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam memutuskan pembelian alat 

berat konsumen mempertimbangkan  penawaran dari perusahaan Caterpilar 

dengan responden yang menjawab “setuju” sebesar 65%. Selain itu, hal yang 

pertama dilakukan dalam pengambilan keputusan ialah melihat faktor internal 

dengan nilai rata-rata indikatornya sebesar 4,44, disusul dengan faktor eksternal 

dan faktor situasional dengan nilai rata-rata indikatornya sebesar 4,41. 

 

5.2.3. Hasil Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Tabel 5.5 Uji Validitas 

Variabel Indikator Item Koefisien r-tabel 
N=58 

Keterangan 

Produk  
(X1) 

Fitur 
Produk 

X1.1 0,745 

0,258 

Valid 

X1.2 0,999 Valid 

X1.3 0,999 Valid 

X1.4 0,745 Valid 

X1.5 0,999 Valid 

X1.6 0,999 Valid 

Kualitas 
Produk 

X1.7 0,745 Valid 

X1.8 0,999 Valid 

X1.9 0,727 Valid 

X1.10 0,745 Valid 

Keandalan X1.11 0,744 Valid 
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Produk X1.12 0,727 Valid 

X1.13 0,999 Valid 

X1.14 0,745 Valid 

X1.15 0,999 Valid 

X1.16 0,727 Valid 

Promosi 
(X2) 

Direct 
Marketing 

X2.1 0,839 Valid 

X2.2 0,839 Valid 

Personal 
Selling 

X2.3 0,867 Valid 

X2.4 0,932 Valid 

Mass 
Selling 

X2.5 0,839 Valid 

X2.6 0.777 Valid 

Motivasi Pembelian 
(Z) 

Sikap 

Z1 0,658 Valid 

Z2 0,698 Valid 

Z3 0,768 Valid 

Z4 0,721 Valid 

Norma 

Z5 0,709 Valid 

Z6 0,693 Valid 

Z7 0,709 Valid 

Z8 0,709 Valid 

Keputusan 
Pembelian 

(Y) 

Faktor 
Situasional 

Y1 0,963 Valid 

Y2 0,761 Valid 

Y3 0,956 Valid 

Y4 0,956 Valid 

Faktor 
Internal 

Y5 0,770 Valid 

Y6 0,963 Valid 

Y7 0,932 Valid 

Y8 0,694 Valid 

Faktor 
Eksternal 

Y9 0,914 Valid 

Y10 0,979 Valid 

Y11 0,749 Valid 

Y12 0,920 Valid 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rhitung lebih besar dari 

rtabel=0,258 dengan alpha sebesar 0,05 (5%) sehingga instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini valid dan layak digunakan untuk seluruh responden. 

2. Uji Reliabilitas 

Tabel 5.6 Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Produk (X1) 0,998 Reliabel 

Promosi (X2) 0,945 Reliabel 

Motivasi Pembelian (Z) 0,974 Reliabel 

Keputusan Pembelian (Y) 0,954 Reliabel 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai cronbach's alpha dari 

masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada hasil uji 

reliabilitas diatas nilai yang diperoleh lebih besar dari 0,60, maka cronbach's 

alpha pada masing-masing variabel dapat dikatakan reliabel. 

 

5.2.4. Hasil Analisis Data 

a. Outer Model 

1. Convergent Validity 

Tabel 5.7 Convergent Validity 

Variabel Item Loading 
Factor 

AVE p-value Keterangan 

Produk  
(X1) 

X1.1 0,979 

0,962 

<0.001 Valid 

X1.2 0,993 <0.001 Valid 

X1.3 0,993 <0.001 Valid 

X1.4 0,979 <0.001 Valid 

X1.5 0,993 <0.001 Valid 

X1.6 0,993 <0.001 Valid 

X1.7 0,979 <0.001 Valid 

X1.8 0,993 <0.001 Valid 

X1.9 0,973 <0.001 Valid 

X1.10 0,993 <0.001 Valid 

X1.11 0,902 <0.001 Valid 

X1.12 0,973 <0.001 Valid 

X1.13 0,993 <0.001 Valid 

X1.14 0,979 <0.001 Valid 

X1.15 0,993 <0.001 Valid 

X1.16 0,973 <0.001 Valid 

Promosi 
(X2) 

X2.1 0,878 

0,756 

<0.001 Valid 

X2.2 0,846 <0.001 Valid 

X2.3 0,862 <0.001 Valid 

X2.4 0,795 <0.001 Valid 

X2.5 0,878 <0.001 Valid 

X2.6 0,813 <0.001 Valid 

Motivasi Pembelian 
(Z) 

Z1 0,823 

0,836 

<0.001 Valid 

Z2 0,929 <0.001 Valid 

Z3 0,754 <0.001 Valid 

Z4 0,944 <0.001 Valid 

Z5 0,968 <0.001 Valid 

Z6 0,846 <0.001 Valid 

Z7 0,968 <0.001 Valid 

Z8 0,968 <0.001 Valid 

Keputusan 
Pembelian 

Y1 0,782 
0,648 

<0.001 Valid 

Y2 0,770 <0.001 Valid 
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(Y) Y3 0,900 <0.001 Valid 

Y4 0,748 <0.001 Valid 

Y5 0,779 <0.001 Valid 

Y6 0,837 <0.001 Valid 

Y7 0,712 <0.001 Valid 

Y8 0,717 <0.001 Valid 

Y9 0,838 <0.001 Valid 

Y10 0,802 <0.001 Valid 

Y11 0,742 <0.001 Valid 

Y12 0,791 <0.001 Valid 

 

2. Discriminant Validity 

Tabel 5.8 Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs 

Variabel 
Produk 

(X1) 
Promosi 

(X2) 

Motivasi 
Pembelian 

(Z) 

Keputusan 
Pembelian 

(Y) 

Produk (X1) 0.981 0.327 0.782 0.287 

Promosi (X2) 0.327 0.870 0.492 0.172 

Motivasi Pembelian (Z) 0.782 0.492 0.914 0.342 

Keputusan Pembelian (Y) 0.287 0.172 0.342 0.805 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa validitas diskriminan 

telah terpenuhi ditunjukkan dengan akar kuadrat AVE lebih besar daripada 

koefisien korelasi antar variabel dan indikator. Hal ini menunjukkan setiap 

variabel dapat mengukur variabel tersebut secara tepat daripada variabel yang 

lain. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat variabel telah memenuhi 

kriteria validitas diskriminan. 

 

3. Composite Reliability 

Tabel 5.9 Composite Reliability 

Variabel Composite Reliability Keterangan 

Produk (X1) 0,998 Reliabel 

Promosi (X2) 0,956 Reliabel 

Motivasi Pembelian (Z) 0,978 Reliabel 

Keputusan Pembelian (Y) 0,960 Reliabel 

 

Berdasarkan tabe diatas dapat diketahui composite reliability yang telah 

memenuhi kriteria. 
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b. Inner Model 

1. R-Square, R-Square Adjusted, dan Q-Square 

Tabel 5.10 Uji R-Square 

Variabel R-Square R-Square 
Adjusted 

Q-Square 

Produk (X1)    

Promosi (X2)    

Motivasi Pembelian (Z) 0.698 0.687 0.703 

Keputusan Pembelian (Y) 0.304 0.265 0.291 

 

Berdasarkan kontribusi yang terdapat pada R-square diketahui bahwa 

variabel motivasi pembelian memiliki nilai r-square sebesar 0,698. Sedangkan 

variabel keputusan pembelian memiliki nilai r-square sebesar 0,304. Hal ini dapat 

diartikan bahwa variabel motivasi pembelian memiliki hubungan yang bersifat 

mediasi. 

2. Uji Hipotesis 

 

 
Gambar 5.6 Hasil Uji Hipotesis 

Sumber: Olah Data WarpPLS 6.0, 2018 

 
Tabel 5.11 Uji Hipotesis 

Jalur Hubungan Variabel Koefisien p-value Hasil 

LANGSUNG 

1 Produk > Motivasi Pembelian 0,67 <0,01 Highly Sig. 

2 Promosi > Motivasi Pembelian 0,30 <0,01 Highly Sig. 

3 Motivasi Pembelian > Keputusan 
Pembelian 

0,28 =0,01 Weakly 
Sig. 
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4 Produk > Keputusan Pembelian 0,22 =0,04 Weakly 
Sig. 

5 Promosi > Keputusan Pembelian 0,21 =0,04 Weakly 
Sig. 

TIDAK LANGSUNG 

6 Produk > Motivasi Pembelian > 
Keputusan Pembelian 

0,186 0,018 Mediasi 

7 Promosi > Motivasi Pembelian > 
Keputusan Pembelian 

0,084 0,177 Tidak 
Mediasi 

 

1. Koefisien Jalur Pengaruh Produk Terhadap Motivasi Pembelian 

Berdasarkan perhitungan statistik menggunakan aplikasi program 

WarpPLS versi 6.0 dapat diketahui pengaruh produk (X1) terhadap 

motivasi pembelian (Z) dengan koefisien jalur sebesar 0,67 dan p-value 

sebesar <0,01 maka dapat dikatakan signifikan kuat, sehingga hipotesis 

diterima. Koefisien jalur bertanda positif (0,67) mengindikasikan bahwa 

semakin baik produk maka motivasi pembelian makin meningkat. 

2. Koefisien Jalur Pengaruh Promosi Terhadap Motivasi Pembelian 

Berdasarkan perhitungan statistik menggunakan aplikasi program 

WarpPLS versi 6.0 dapat diketahui pengaruh promosi (X2) terhadap 

motivasi pembelian (Z) dengan koefisien jalur sebesar 0,30 dan p-value 

sebesar <0,01 maka dapat dikatakan signifikan kuat, sehingga hipotesis 

diterima. Koefisien jalur bertanda positif (0,30) mengindikasikan bahwa 

semakin baik promosi maka motivasi pembelian makin meningkat. 

3. Koefisien Jalur Pengaruh Motivasi Pembelian Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Berdasarkan perhitungan statistik menggunakan aplikasi program 

WarpPLS versi 6.0 dapat diketahui pengaruh motivasi pembelian (Z) 

terhadap keputusan pembelian (Y) dengan koefisien jalur sebesar 0,28 

dan p-value sebesar =0,01 maka dapat dikatakan signifikan lemah, 

sehingga hipotesis diterima. Koefisien jalur bertanda positif (0,28) 
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mengindikasikan bahwa semakin baik motivasi pembelian maka 

keputusan pembelian makin meningkat. 

4. Koefisien Jalur Pengaruh ProdukTerhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan perhitungan statistik menggunakan aplikasi program 

WarpPLS versi 6.0 dapat diketahui pengaruh produk (X1) terhadap 

keputusan pembelian (Y) dengan koefisien jalur sebesar 0,22 dan p-value 

sebesar =0,04 maka dapat dikatakan signifikan lemah, sehingga hipotesis 

diterima. Koefisien jalur bertanda positif (0,22) mengindikasikan bahwa 

semakin baik produk maka keputusan pembelian makin meningkat. 

 

5. Koefisien Jalur Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan perhitungan statistik menggunakan aplikasi program 

WarpPLS versi 6.0 dapat diketahui pengaruh promosi (X2) terhadap 

keputusan pembelian (Y) dengan koefisien jalur sebesar 0,21 dan p-value 

sebesar =0,04 maka dapat dikatakan signifikan lemah, sehingga hipotesis 

diterima. Koefisien jalur bertanda positif (0,21) mengindikasikan bahwa 

semakin baik promosi maka keputusan pembelian makin meningkat. 

6. Koefisien Jalur Pengaruh ProdukTerhadap Keputusan Pembelian 

Melalui Motivasi Pembelian 

Berdasarkan perhitungan statistik menggunakan aplikasi program 

WarpPLS versi 6.0 dapat diketahui koefisien jalur pengaruh tidak 

langsung produk (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) melalui motivasi 

pembelian (Z) sebesar  0,186 dengan p-value sebesar 0,018, maka dapat 

dikatakan signifikan kuat, sehingga motivasi pembelian adalah variabel 

mediasi. Di sisi lain pengaruh langsung produk (X1) terhadap keputusan 

pembelian (Y) adalah signifikan lemah, maka motivasi pembelian (Z) 

sebagai parsial mediasi. 
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7. Koefisien Jalur Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Melalui Motivasi Pembelian 

Berdasarkan perhitungan statistik menggunakan aplikasi program 

WarpPLS versi 6.0 dapat diketahui koefisien jalur pengaruh tidak 

langsung promosi (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) melalui 

motivasi pembelian (Z) sebesar 0,084 dengan p-value sebesar 0,177, 

maka dapat dikatakan tidak signifikan, sehingga motivasi pembelian 

adalah bukan variabel mediasi. 

 

5.3. Pembahasan Penelitian 

5.3.1. Pengaruh Produk Terhadap Motivasi Pembelian 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa produk dapat berpengaruh 

terhadap motivasi pembelian. Artinya produk dengan motivasi pembelian 

memiliki hubungan yang cukup kuat.  

Produk merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen yang 

dapat diakomodir oleh barang atau jasa yang bisa ditawarkan ke pasar 

guna memuaskan kebutuhan (Amstrong dan Keller, 2011). Produk dapat 

dikatakan sebagai sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar memenuhi 

keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, 

kejadian, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan gagasan 

(Kotler dan Keller, 2016). Sedangkan, motivasi pembelian adalah daya 

dorong konsumen untuk membeli atau minat membeli pada suatu barang 

ataupun jasa  (Ajzen, 1991). 

Ditinjau dari penelitian terdahulu oleh Nwangko, et al. (2014) 

dalam penelitian mengenai motivasi pada pembelian barang mewah 

menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang berfokus pada produk 

meliputi kekhasan pada barang mewah (conspicious), keunikan (unique), 
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menonjolkan nilai kemewahan (hedonism), dan kualitas barang (quality) 

akan mendorong hasrat atau intensi untuk memutuskan pembelian 

barang mewah. Sementara itu, Deebhijarn (2016), menemukan bahwa 

faktor strategi pemasaran yang paling berdampak pada keputusan 

pembelian green tea dengan tingkat signifikansi yang paling besar adalah 

produk dan promosi. Secara khusus, konsumen memperoleh informasi 

tentang produk berdasarkan strategi promosi yang dilakukan melalui 

saluran televisi, radio dan media online. Salomon, et al. (2002), yang turut 

menggunakan strategi branding produk berupa kesempurnaan, nilai 

sosial, keunikan, dan kualitas dalam memperkuat motivasi pembelian 

barang mewah. Vigneron dan Johnson (1999), berpendapat bahwa 

prestige dari suatu merek produk merupakan interaksi antara konsumen 

dengan lingkungan yang turut mempengaruhi motivasi pembelian. 

Namun, hasil penelitian yang berbeda yang telah dilakukan oleh 

Penelitian Supriyadi et al. (2016) dengan judul pengaruh Kualitas Produk 

dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian, menyatakan bahwa 

engujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel 

kualitas produk yang telah diteliti terbukti tidak berpengaruh pada 

keputusan pembelian, tetapi variabel yang terbukti berpengaruh pada 

citra merek pada keputusan pembelian konsumen. Pengujian hipotesis 

menggunakan uji F menunjukkan bahwa variabel kualitas produk dan 

pengaruh citra merek pada keputusan pembelian sebesar 22,7%, 

sedangkan remaning 77,3% dipengaruhi oleh variabel yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

Fakta di lapangan menunjukkan hal yang serupa. Dengan 

semakin membaiknya produk, semakin meningkatkan motivasi pembelian 

dari konsumen. Dengan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 
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pekerjaan, konsumen semakin ingin membeli. Dengan produk yang 

semakin baik, produktivitas akan semakin tinggi dan menyebabkan 

motivasi pembelian meningkat. Produk yang mudah digunakan, 

meningkatkan produktivitas, meningkatkan minat beli; Produk CAT 

sebagai sebuah merek sudah sangat dikenal orang di kalangan pengguna 

alat berat dan dianggap sebagai produk dengan kualitas tinggi yang mana 

hal tersebut dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk 

tersebut; Produk CAT juga dikenal sebagai produk yang memiliki asesoris 

keselamatan (safety) yang sangat baik yang dapat meningkatkan minat 

beli konsumen; Produk CAT juga dikenal sebagai produk yang sangat 

berkomitmen terhadap jaminan bahwa produk yang dijual akan dapat 

bekerja dengan baik sesuai dengan penggunaannya. CAT tidak segan-

segan mengganti suku cadang yang rusak tanpa biaya jika unitnya 

mengalami kerusakan selama masa warranty. Bahkan CAT merupakan 

produk pertama di Indonesia, bahkan di dunia yang berani mengeluarkan 

program Warranty 2 tahun tanpa batasan jam terhadap unitnya akibat 

cacat pabrikan. Hal tersebut meningkatkan minat beli konsumen terhadap 

produk CAT. 

 

5.3.2. Pengaruh Promosi Terhadap Motivasi Pembelian 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa promosi dapat 

berpengaruh terhadap motivasi pembelian. Artinya produk dengan 

motivasi pembelian memiliki hubungan yang cukup kuat.  

Promosi merupakan bagian dalam strategi pemasaran, dimana 

promosi memiliki fungsi untuk memberikan suatu informasi, membujuk, 

dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak 

langsung akan suatu produk yang dijual (Kotler dan Keller, 2012). 
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Sedangkan, motivasi pembelian adalah daya dorong konsumen untuk 

membeli atau minat membeli pada suatu barang ataupun jasa  (Ajzen, 

1991). 

Ditinjau dari penelitian terdahulu oleh Birch, et al. (2018) 

menunjukkan bahwa strategi promosi yang ditawarkan perusahaan 

berupa promosi kesadaran lingkungan, promosi kesadaran kesehatan, 

promosi ketahanan pangan dapat mempengaruhi motivasi pembelian 

produk lokal pada konsumen yang berkarakter egoistik. Dengan 

memahami karakter konsumen dalam melakukan pembelian produk lokal 

maka direkomendasikan untuk melakukan strategi pemasaran berupa 

promosi secara komunikatif serta melakukan training staf untuk 

mempromosikan produk lokal dengan clearer branding and labelling. 

Sedangkan, Deebhijarn (2016), menemukan bahwa faktor strategi 

pemasaran yang paling berdampak pada keputusan pembelian green tea 

dengan tingkat signifikansi yang paling besar adalah produk dan promosi. 

Secara khusus, konsumen memperoleh informasi tentang produk 

berdasarkan strategi promosi yang dilakukan melalui saluran televisi, 

radio dan media online.  

Hasil penelitian Astuti, et al. (2014), menunjukkan bahwa strategi 

promosi harga berupa promosi frekuensi pembelian dan promosi harga 

diskon merupakan strategi yang efektif diterapkan pada konsumen. 

Payson dan Karunanithy (2016), menjelaskan bahwa promosi yang 

menarik secara terus menerus dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian sepeda motor. 

Produk CAT memiliki penawaran promosi khusus kepada 

konsumennya, yaitu:  
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1. Penawaran sewa-beli, yaitu unit di sewa selama 6 bulan, kemudian 

dibeli menggunakan harga sisa setelah dikurangi biaya sewa. 

 

Gambar 5.7 Program Sewa Beli 
 

Sumber: Trakindo, 2018 
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2. Penawaran pembelian unit dengan harga yang ekonomis diikuti 

dengan paket garansi sampai 2 tahun atau bonus filter atau unit saja 

dengan paket standar 

 

Gambar 5.8 Basic Program 
 

Sumber: Trakindo, 2018 
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3. Penawaran pembelian unit dengan harga yang premium namun juga 

dibarengi dengan pelayanan yang premium seperti garansi 2 tahun 

tanpa batasan jam, bebas biaya untuk servis dan suku cadang 

selama 1 tahun atau 2000 jam, garansi bahan bakar, dan sebagainya. 

 

Gambar 5.9 Penawaran Pembelian Unit 

Sumber: Trakindo, 2018 
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Dengan berbagai macam promosi yang dilakukan oleh Trakindo-CAT terbukti 

meningkatkan keinginan beli para konsumen. 

 

5.3.3. Pengaruh Motivasi Pembelian Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa motivasi pembelian dapat 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Artinya motivasi pembelian 

dengan keputusan pembelian memiliki hubungan yang berpengaruh akan 

tetapi lemah.  

Motivasi pembelian adalah daya dorong konsumen untuk membeli 

atau minat membeli pada suatu barang ataupun jasa  (Ajzen, 1991). 

Sedangkan, Keputusan Pembelian merupakan konsumen memiliki niat 

membeli barang yang diinginkan (Schiffman dan Kanuk, 2004). 

Ditinjau dari penelitian terdahulu oleh Miauw (2016), melakukan 

penelitian pada konsumen produk Wild dimana motivasi diukur dari 

indikator: (i) konsumen memiliki kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh 

perusahaan, (ii) konsumen merasa bahwa produk yang disediakan 

perusahaan dapat meningkatkan penampilan konsumen, serta (iii) 

konsumen terdorong untuk membeli karena tawaran yang menarik dari 

perusahaan. Birch, et al. (2018), menunjukkan bahwa strategi promosi 

yang ditawarkan perusahaan berupa promosi kesadaran lingkungan, 

promosi kesadaran kesehatan, promosi ketahanan pangan dapat 

mempengaruhi motivasi pembelian produk lokal pada konsumen yang 

berkarakter egoistik. Dengan memahami karakter konsumen dalam 

melakukan pembelian produk lokal maka direkomendasikan untuk 

melakukan strategi pemasaran berupa promosi secara komunikatif serta 

melakukan training staf untuk mempromosikan produk lokal dengan 

clearer branding and labelling.  
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Keputusan konsumen diukur berdasarkan indikator: (i) konsumen 

memiliki suatu kebutuhan dimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi 

dengan membeli produk yang disediakan perusahaan (pengenalan 

masalah), (ii) konsumen memperoleh informasi bahwa perusahaan 

mampu menyediakan produk yang dibutuhkan konsumen (pencarian 

informasi), (iii) konsumen lebih memilih produk yang disediakan 

perusahaan daripada produk yang disediakan perusahaan lain (evaluasi 

alternatif), (iv) konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian di 

perusahaan (keputusan pembelian), dan (v) konsumen merasa senang 

setelah melakukan pembelian di perusahaan (hasil) (Hwang, 2015). 

Sementara itu, untuk keputusan pembelian dimana faktor yang paling 

utama dalam keputusan pembelian produk organik adalah faktor produk 

yang diukur dari kualitas, brand, dan rasa (Indumathi dan Dawood, 2016). 

Pada kenyataannya, dengan keinginan beli yang semakin 

meningkat berkorelasi positif terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Namun demikian konsumen tetap mempertimbangkan kebutuhan proyek 

di lapangan sebab  barang yang dibeli merupakan alat yang harus bisa 

dipakai untuk bekerja. Yang menjadi pertimbangan utama adalah apakah 

barang/unit yang dibeli sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Jika 

sesuai akan dibeli. Jika  tidak sesuai tidak akan dibeli walaupun semangat 

belinya tinggi. Karena barang ini adalah barang khusus untuk keperluan 

khusus dan untuk marketplace yang khusus pula. 

 

5.3.4. Pengaruh ProdukTerhadap Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa produk dapat berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Artinya produk dengan keputusan 

pembelian memiliki hubungan yang berpengaruh akan tetapi lemah.  
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Produk merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen yang 

dapat diakomodir oleh barang atau jasa yang bisa ditawarkan ke pasar 

guna memuaskan kebutuhan (Amstrong dan Keller, 2011). Produk dapat 

dikatakan sebagai sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar memenuhi 

keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, 

kejadian, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan gagasan 

(Kotler dan Keller, 2016). Sedangkan, Keputusan Pembelian merupakan 

konsumen memiliki niat membeli barang yang diinginkan (Schiffman dan 

Kanuk, 2004). 

Ditinjau dari penelitian terdahulu oleh Hasan, et al. (2016), dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan strategi pemasaran 

produk-promosi-harga-lokasi-layanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan melakukan kredit di PT BNI. Variabel dengan nilai 

tertinggi (paling dominan) dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

tersebut adalah strategi produk berupa pinjaman yang ditawarkan pada 

konsumen dalam melakukan kredit rumah. 

Strategi produk turut berperan secara signifikan dalam keputusan 

pembelian produk organik yang diteliti oleh Indumathi dan Dawood 

(2016), faktor yang paling utama dalam keputusan pembelian produk 

organik adalah faktor produk yang diukur dari kualitas, brand, dan rasa. 

Azzadina, et al. (2012), menjelaskan bahwa penetapan strategi 

pemasaran yang tepat sesuai dengan kepribadian konsumen dapat 

memperkuat keputusan pembelian khususnya pada produk fashion. Hasil 

penelitian menunjukkan strategi produk dengan menonjolkan kualitas dan 

bentuk produk berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 

keputusan pembelian.  
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Dalam penelitian Agustiono, et al. (2016), dijelaskan adanya 

pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian spare part 

undercarriage Komatsu di PT United Tractors, Samarinda. Dengan 

sampel pelanggan PT United Tractors diketahu bahwa secara simultan 

keputusan konsumen dipengaruhi oleh produk harga, tempat dan 

promosi. Produk memiliki nilai beta yang paling rendah yang 

mengindikasikan pemberian jangka waktu garansi (warranty). 

Namun, hasil penelitian yang berbeda yang telah dilakukan oleh 

Junaidi dan Dharmmesta (2002) dengan judul Pengaruh ketidakpuasan 

konsumen, karakteristik produk, dan kebutuhan mencari variasi terhadap 

keputusan perpindahan merek. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

Pertama, pelanggan ketidakpuasan dan kebutuhan pencarian beragam 

secara signifikan terkait dengan peralihan merek perilaku, tetapi dampak 

karakteristik kategori produk itu sendiri pada peralihan merek perilaku 

tidak signifikan. Kedua, berbagai pencarian kebutuhan memoderasi efek 

ketidakpuasan pelanggan dan karakteristik kategori produk pada 

pengalihan merek perilaku. 

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa barang yang 

ditawarkan memiliki spesifikasi khusus, ditujukan untuk pekerjaan tertentu 

dan market tertentu pula. Dikarenakan hal tersebut walaupun produk dan 

keputusan pembelian memiliki korelasi yang positif, namun sebagus-

bagusnya produk, jika tidak dapat dipakai untuk kerja tidak akan dibeli. 

 

5.3.5. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa promosi dapat 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Artinya promosi dengan 
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keputusan pembelian memiliki hubungan yang berpengaruh akan tetapi 

lemah. 

Promosi merupakan bagian dalam strategi pemasaran, dimana 

promosi memiliki fungsi untuk memberikan suatu informasi, membujuk, 

dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak 

langsung akan suatu produk yang dijual (Kotler dan Keller, 2012). 

Sedangkan, Keputusan Pembelian merupakan konsumen memiliki niat 

membeli barang yang diinginkan (Schiffman dan Kanuk, 2004). 

Ditinjau dari penelitian terdahulu oleh Hasan, et al. (2016) dalam 

penelitian dampak marketing mix terhadap keputusan pembelian kredit 

rumah pada PT BNI menunjukkan bahwa secara simultan strategi 

pemasaran produk-promosi-harga-lokasi-layanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan melakukan kredit di PT BNI. Variabel 

dengan nilai tertinggi (paling dominan) dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian tersebut adalah strategi produk berupa pinjaman yang 

ditawarkan pada konsumen dalam melakukan kredit rumah. 

Hasil penelitian Astuti, et al. (2014) menunjukkan bahwa strategi 

promosi harga berupa promosi frekuensi pembelian dan promosi harga 

diskon merupakan strategi yang efektif diterapkan pada konsumen. 

Payson dan Karunanithy (2016), menjelaskan bahwa promosi yang 

menarik secara terus menerus dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian sepeda motor. Azzadina, et al. 

(2012), menjelaskan bahwa penetapan strategi pemasaran yang tepat 

sesuai dengan kepribadian konsumen dapat memperkuat keputusan 

pembelian khususnya pada produk fashion. Hasil penelitian menunjukkan 

strategi produk dengan menonjolkan kualitas dan bentuk produk 

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian.  
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Dalam penelitian Agustiono, et al. (2016), dijelaskan adanya 

pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian spare part 

undercarriage Komatsu di PT United Tractors, Samarinda. Dengan 

sampel pelanggan PT United Tractors diketahu bahwa secara simultan 

keputusan konsumen dipengaruhi oleh produk harga, tempat dan 

promosi. Promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sparepart undercarriage komatsu di PT United 

Tractor Tbk Loa Janan. 

Sejalan dengan penelitian diatas, Deebhijarn (2016), menemukan 

bahwa faktor strategi pemasaran yang paling berdampak pada keputusan 

pembelian green tea dengan tingkat signifikansi yang paling besar adalah 

produk dan promosi. Secara khusus, konsumen memperoleh informasi 

tentang produk berdasarkan strategi promosi yang dilakukan melalui 

saluran televisi, radio dan media online. 

Namun, hasil penelitian yang berbeda yang telah dilakukan oleh 

Nandiroh et al. (2013) dengan judul Pengaruh Penetapan Harga dan 

Promosi Terhadap keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Honda, 

menyatakan bahwa harga memiliki pengaruh paling dominan pada 

Keputusan Pembelian Konsumen, diharapkan perusahaan untuk 

mempertahankannya. Untuk variabel promosi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen mengharapkan 

perusahaan untuk meningkatkannya agar tidak kalah dengan pesaing 

lainnya. 

Demikian pula dengan promosi. Fakta dilapangan menunjukkan 

walaupun promosi dan keputusan pembelian memiliki korelasi yang 

positif, namun sebaik-baiknya promosi, jika barang yang dipromosikan 

tidak diperlukan untuk suatu pekerjaan, konsumen akan berat untuk 
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melakukan pembelian. Jika melakukan pembelian sekalipun, konsumen 

hanya ingin mendapatkan keuntungan sesaat dari promosi yang 

dilakukan namun tidak begitu membantu untuk pekerjaan yang sedang 

dikerjakan.  

 

5.3.6. Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Motivasi 

Pembelian 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel produk mampu 

meningkatkan variabel keputusan pembelian melalui variabel motivasi 

pembelian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel 

tersebut memiliki hubungan yang cukup kuat melalui variabel mediasi, 

dimana variabel produk dan variabel keputusan pembelian memiliki nilai 

yang tinggi melalui variabel motivasi pembelian, maka dapat dikatakan 

sebagai parsial mediasi. Artinya, nilai dari variabel produk dengan 

indikatornya, yaitu fitur produk, kualitas produk, dan kehandalan produk 

dapat berdampak pada variabel keputusan pembelian dengan 

indikatornya, yaitu faktor situasional, faktor internal, dan faktor eksternal 

melalui motivasi pembelian dengan indikatornya, yaitu sikap dan norma. 

Produk merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen yang 

dapat diakomodir oleh barang atau jasa yang bisa ditawarkan ke pasar 

guna memuaskan kebutuhan (Amstrong dan Keller, 2011). Produk dapat 

dikatakan sebagai sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar memenuhi 

keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, 

kejadian, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan gagasan 

(Kotler dan Keller, 2016). Sementara itu, Motivasi pembelian adalah daya 

dorong konsumen untuk membeli atau minat membeli pada suatu barang 

ataupun jasa  (Ajzen, 1991). Sedangkan, Keputusan Pembelian 
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merupakan konsumen memiliki niat membeli barang yang diinginkan 

(Schiffman dan Kanuk, 2004). 

Ditinjau dari penelitian terdahulu oleh Hwang (2015) diungkapkan 

bahwa terdapat peranan motivasi pembelian dalam hal ini sosial 

desirability sebagai mediasi hubungan antara strategi produk berupa self-

presentation dan keputusan pembelian yang diukur dari pendapatan 

untuk membeli makanan organik. 

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa perlu motivasi yang cukup 

kuat untuk melakukan pembelian dikarenakan barangnya barang khusus 

dan konsumen perlu dengan detail mengetahui produk yang akan dibeli. 

Jika produk sesuai dengan kebutuhan, didukung oleh orang-orang yang 

dipercaya di sekitar dan juga pengalaman terdahulu, keinginan yang kuat 

untuk melakukan pembelian serta keyakinan yang dimiliki bahwa barang 

yang dibeli akan memberikan keuntungan untuk pekerjaan yang sedang 

dilakukan. Apalagi jika didukung oleh pemilik pekerjaan yang memiliki 

persepsi yang sama, maka akan mudah bagi konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian. 

 

5.3.7. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Motivasi 

Pembelian 

Pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel promosi 

mampu meningkatkan variabel motivasi pembelian. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan 

yang cukup kuat namun lemah, dimana variabel promosi dan variabel 

motivasi pembelian memiliki nilai yang tinggi, akan tetapi bila ditambah 

variabel motivasi pembelian menjadi hubungan yang lemah dan dikatakan 

bukan mediasi. Artinya, nilai dari variabel promosi dengan indikatornya, 
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yaitu direct marketing, personal selling, dan mass selling dapat 

berdampak pada variabel keputusan pembelian dengan indikatornya, 

yaitu faktor situasional, faktor internal, dan faktor eksternal. Namun, bila 

menambahkan variabel motivasi pembelian dengan indikatornya, yaitu 

sikap dan norma menjadi hubungan tidak langsung , maka hasil yang 

diperoleh signifikan lemah tidak memediasi. 

Promosi merupakan bagian dalam strategi pemasaran, dimana 

promosi memiliki fungsi untuk memberikan suatu informasi, membujuk, 

dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak 

langsung akan suatu produk yang dijual (Kotler dan Keller, 2012). 

Motivasi pembelian adalah daya dorong konsumen untuk membeli atau 

minat membeli pada suatu barang ataupun jasa  (Ajzen, 1991). 

Sedangkan, Keputusan Pembelian merupakan konsumen memiliki niat 

membeli barang yang diinginkan (Schiffman dan Kanuk, 2004). 

Ditinjau dari penelitian terdahulu oleh Hwang (2015), diungkapkan 

bahwa terdapat peranan motivasi pembelian dalam hal ini sosial 

desirability sebagai mediasi hubungan antara strategi produk berupa self-

presentation dan keputusan pembelian yang diukur dari pendapatan 

untuk membeli makanan organik. Hal ini, dapat dikatakan bahwa 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hwang (2015) tidak sejalan dengan 

hasil penelitian. 

Walaupun diberikan promosi yang cukup menarik, penawaran 

promosi tersebut tetap akan melalui pertimbangan konsumen yang cukup 

selektif baik dirinya sendiri melalui pengalaman pribadinya, melalui 

referensi grup nya, dan apakah promosi yang dilakukan bisa 

meningkatkan minat beli dan juga keyakinan konsumen terhadap barang 

yang dipromosikan. Penawaran pasar dan persepsi serta pekerjaan yang 
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nantinya akan menggunakan unit tersebut juga akan mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

 

5.4. Implikasi Penelitian 

5.4.1. Secara Teoritis 

• Variabel produk dalam penelitian ini secara langsung dapat 

dipengaruhi oleh variabel motivasi pembelian. Begitu juga  variabel 

produk terhadap variabel keputusan pembelian terdapat pengaruh. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi pembelian dan 

variabel keputusan pembelian dapat memengaruhi variabel 

produk.  

• Variabel promosi dalam penelitian ini secara langsung dapat 

dipengaruhi oleh variabel motivasi pembelian. Begitu juga  variabel 

promosi terhadap variabel keputusan pembelian terdapat 

pengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi pembelian 

dan variabel keputusan pembelian dapat memengaruhi variabel 

promosi. 

• Variabel motivasi pembelian dalam penelitian ini memiliki peran 

sebagai mediasi dan tidak berperan sebagai mediasi, dimana 

variabel motivasi pembelian memiliki hubungan variabel produk 

dengan variabel keputusan pembelian yang dapat berperan 

sebagai mediasi. Sedangkan, hubungan variabel promosi dengan 

variabel keputusan pembelian melalui variabel motivasi pembelian 

tidak berperan sebagai mediasi. 
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5.4.2. Secara Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian menghasikan implikasi praktis, yaitu  

produk, promosi, motivasi pembelian, dan keputusan pembelian 

merupakan faktor-faktor dari perilaku konsumen untuk keputusan 

pembelian suatu barang.  

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh secara langsung dari 

pengaruh produk terhadap motivasi pembelian dan pengaruh produk 

terhadap keputusan pembelian memiliki pengaruh signifikan yang kuat. 

Serta, pengaruh secara tidak langsung motivasi pembelian dapat 

memediasi pengaruh produk terhadap keputusan pembelian, karena 

memiliki pengaruh signifikan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa 

produk memiliki peran penting dalam penjualan maupun penyewaan alat 

berat yang telah dilakukan oleh PT. Trakindo Utama, Surabaya kepada 

konsumen pengguna alat berat. 

Namun, pada realisasinya pengaruh secara langsung dari 

pengaruh produk terhadap motivasi pembelian dan pengaruh promosi 

terhadap motivasi memiliki pengaruh signifikan yang kuat. Artinya, produk 

dan promosi dapat meningkatkan motivasi pembelian. Sedangkan, 

pengaruh produk terhadap keputusan pembelian dan pengaruh promosi 

terhadap keputusan pembelian memiliki pengaruh signifikan yang lemah. 

Artinya, konsumen dalam membuat keputusan pembelian selalu 

mempertimbangkan keputusan pembeliannya dari segi produk maupun 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Serta, pengaruh secara tidak 

langsung motivasi pembelian tidak dapat memediasi pengaruh promosi 

terhadap keputusan pembelian, karena memiliki pengaruh signifikan yang 

lemah. Hal ini menunjukkan bahwa promosi sebagai alat dalam 

menyampaikan sebuah informasi adanya suatu barang baru yang ada di 
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PT. Trakindo Utama, Surabaya kepada konsumen pengguna alat berat. 

Sedangkan, pengaruh secara tidak langsung produk terhadap keputusan 

pembelian melalui motivasi pembelian dapat memediasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa produk yang diusung oleh perusahaan sudah 

dikenal oleh banyak konsumen, khususnya pada konsumen dibidang 

konstruksi. 

 

5.5. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian saat ini bertujuan menjawab rumusan masalah dari suatu 

fenomena bisnis yang terdapat pada bidang konstruksi. Namun, dalam 

penelitian masih ditemukan beberapa keterbatasan penelitian yang perlu 

disempurnakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki topik 

pembahasan yang sama. Berikut ini keterbatasan dari penelitian ini : 

• Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian alat berat, sehingga 

sangat perlu dipertimbangkan kembali untuk menggunakan 

variabel lainnya seperti persuasi dan pelayanan, serta dimensi 

lainnya. Dengan demikian dapat dilanjutkan oleh peneliti 

berikutnya sehingga bisa memberikan hasil yang lebih baik. 

• Penelitian hanya pada konsumen PT Trakindo Utama, 

Surabaya yang berada di regional Jawa Timur. Sehingga 

generalisasi dari hasil temuan hanya terbatas di wilayah 

penelitian. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian pada hasil analisis penelitian dan pembahasan tentang 

pengaruh produk dan promosi terhadap keputusan pembelian dimediasi motivasi 

pembelian, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa produk dapat berpengaruh 

sangat kuat terhadap motivasi pembelian. Artinya produk dengan 

motivasi pembelian memiliki hubungan yang cukup kuat. Hasil 

penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa produk dengan 

indikatornya, yaitu fitur produk, kualitas produk, dan kehandalan produk 

mampu mendorong motivasi pembelian pada alat berat. 

2. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa promosi dapat berpengaruh 

sangat kuat terhadap motivasi pembelian. Artinya produk dengan 

motivasi pembelian memiliki hubungan yang berpengaruh akan tetapi 

lemah. Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa promosi 

dengan indikatornya, yaitu direct marketing, personal selling, dan mass 

selling mampu mendorong motivasi pembelian pada alat berat. 

3. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa motivasi pembelian dapat 

berpengaruh sangat lemah terhadap keputusan pembelian. Artinya 

motivasi pembelian dengan keputusan pembelian memiliki hubungan 

yang cukup kuat. Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa 

motivasi pembelian dengan indikatornya, yaitu sikap dan norma dapat 

mendorong sebuah keputusan pembelian pada alat berat. 

4. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa produk dapat berpengaruh 

sangat lemah terhadap keputusan pembelian. Artinya produk dengan 
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keputusan pembelian memiliki hubungan yang cukup kuat. Hasil 

tersebut dapat menunjukkan bahwa dengan adanya keputusan 

pembelian, dimana indikatornya meliputi faktor situasional, faktor 

internal, dan faktor eksternal dapat memengaruhi dalam pemilihan 

produk alat berat yang dapat dilihat dengan cara melihat fitur produk, 

kualitas produk, maupun kehandalan produk pada alat berat. 

5. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa promosi dapat berpengaruh 

sangat lemah terhadap keputusan pembelian. Artinya produk dengan 

keputusan pembelian memiliki hubungan yang berpengaruh akan 

tetapi lemah. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa dengan adanya 

keputusan pembelian, dimana indikatornya meliputi faktor situasional, 

faktor internal, dan faktor eksternal dapat memengaruhi promosi yang 

dilakukan oleh PT. Trakindo Utama Surabaya dengan cara melakukan 

direct marketing, personal selling, maupun mass selling pada alat berat. 

6. Motivasi pembelian mempunyai peranan penting dalam memediasi 

pengaruh produk terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi pembelian memiliki hubungan yang kuat 

dalam memediasi pengaruh produk terhadap keputusan pembelian, 

karena produk merupakan suatu barang kebutuhan yang harus 

terpenuhi dan menjadi sebuah citra produk yang dimiliki oleh PT. 

Traikindo Utama Surabaya. 

7. Motivasi pembelian tidak berperan dalam memediasi pengaruh 

promosi terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi pembelian memiliki hubungan yang lemah dalam 

memediasi pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian, 

sehingga motivasi pembelian tidak memediasi pengaruh promosi 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini karena promosi merupakan alat 
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untuk menyampaikan sebuah informasi kepada khalayak atau 

konsumen alat berat bahwa terdapat produk maupun inovasi baru yang 

dilakukan oleh PT. Trakindo Utama Surabaya dalam memasarkan alat 

berat.  

6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya, berikut ini saran 

yang dapat diberikan : 

1. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen pemasaran dengan melibatkan variabel-variabel dari 

perilaku konsumen, marketing mix, maupun motivasi pembelian. 

2. Perusahaan harus mempertimbangkan dari sisi promosi yang 

dilakukan. Diharapkan promosi yang dilakukan kedepan mampu 

menarik minat konsumen khususnya konsumen yang bergerak 

dibidang konstruksi maupun proyek yang lainnya. 

3. Penelitian selanjutnya, diharapkan menambah variabel baru dan 

menambah lingkup populasi dan sampel pada penelitian berikutnya 

dengan tema yang sama agar dapat temuan hasil penelitian yang 

spesifik.  
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I. Identitas Responden 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan 

Pendidikan Terakhir : 
: 

Pilih salah satu dengan memberikan tanda (X) 
 

a. SMA   
b. Diploma (D1/D3/D4) 
c. Sarjana 
d. Pascasarjana (S2/S3) 

 

Jabatan/Posisi saat 
ini 

: Pilih salah satu dengan memberikan tanda (X) 
 

a. Staff 
b. Supervisor 
c. Manager 
d. Pemilik Perusahaan 

 

Jenis Perusahaan : tambang  /  konstruksi / rental / industri / perkebunan 
(*coret yang tidak perlu) 
 

Sistem Pembayaran : Pilih salah satu dengan memberikan tanda (X) 
 

a. Cash 
b. Kredit 



II. Kuesioner Kategori Produk (X1) 

Kategori Indikator Item Pernyataan 
Skor Jawaban 

1 2 3 4 5 

Produk (X1) 

Fitur Produk 

X 1.1 
Teknologi 

Teknologi yang digunakan pada produk Caterpilar merupakan yang terbaik di 
bidangnya 

     

Performa dari produk Caterpilar sangat bagus      

X 1.2 
Perceived 
usefullness 

Produk Caterpilar mudah dipelajari oleh pekerja       

Produk Caterpilar mudah dioperasionalkan oleh pekerja      

X 1.3 
Convenience of use 

Produk Caterpilar dapat digunakan di berbagai medan      

Produk Caterpilar memiliki perawatan yang lebih mudah      

Kualitas 
Produk 

X 1.4 
Kualitas 

Produk Caterpilar lebih tahan lama dibandingkan dengan merk lain      

Produk Caterpilar memiliki akselerasi yang bagus      

Lebih besar digging force, lebih cepat bongkar, lebih produktif      

Swing lebih cepat, cycle time lebih cepat, lebih produktif      

X 1.5 
Brand Utility 

Perawatan produk Caterpilar lebih mudah      

Produk Caterpilar lebih hemat bahan bakar      

Keandalan 
Produk 

X 1.6 
Aksesoris 

Suku cadang produk Caterpilar lebih mudah didapat      

Produk Caterpilar memiliki banyak varian di unit bucket      

X 1.7 
Jaminan 

Jangka waktu garansi produk Caterpilar lebih lama      

Produk Caterpilar memiliki kehandalan yang bagus      

 

III. Kuesioner Kategori Promosi (X2) 

Kategori Indikator Item Pernyataan 
Skor Jawaban 

1 2 3 4 5 

Promosi (X2) 

Direct 
Marketing 

X 2.1 
Special Offers 

Caterpilar menawarkan harga khusus      

Caterpilar menawarkan produk baru secara berkala kepada perusahaan anda      

Personal 
Selling 

X 2.2 
Campaign 

Caterpilar secara rutin mengadakan event untuk mempromosikan produknya      

Caterpilar selalu menjelaskan fungsi kegunaan dari alat berat yang disesuaikan 
dengan kondisi lingkungan pekerjaan 

     

Mass 
Selling 

X 2.3 
Joint Ventures 

Caterpilar menawarkan untuk menjadi rekanan perusahaan anda      

Caterpilar menawarkan untuk menjadi mensponsori perusahaan anda      



 

IV. Kuesioner Kategori Motivasi Pembelian (Z) 

Kategori Indikator Item Pernyataan 
Skor Jawaban 

1 2 3 4 5 

Motivasi (Z) 

Sikap 

Z 1.1  

Pengalaman Pribadi 
Motivasi pembelian alat berat berdasarkan pengalaman pribadi      

Motivasi pembelian alat berat berdasarkan keunggulan produk      

Z 1.2  

Orang yang 
Dianggap penting 

Motivasi pembelian alat berat berdasarkan pengalaman orang lain      

Saya membeli produk alat berat berdasarkan atas referensi group      

Norma Z 2.1  

Keinginan 
Saya memiliki keinginan yang kuat dalam motivasi membeli alat berat      

Perusahaan membeli produk Caterpilar di dasari oleh keinginan operator konstruksi      

Z 2.2 

Keyakinan 
Saya memiliki keyakinan yang kuat dalam motivasi membeli alat berat      

Mitra perusahaan memiliki keyakinan akan produk Caterpilar yang ditawarkan       

 

V. Kuesioner Kategori Keputusan Pembelian (Y) 

Kategori Indikator Item Pernyataan 
Skor Jawaban 

1 2 3 4 5 

Keputusan 
Pembelian 

(Y) 

Faktor 
Situasional 

Y 1.1 

Buy task 

Perusahaan saya selalu mempertimbangkan keputusan dalam pembelian alat berat      

Produk yang dibeli sesuai dengan kebutuhan perusahaan      

Sistem pembayaran dapat memudahkan dalam transaksi pembelian alat berat      

Y 1.2 

Marketing Offerings 
Perusahaan saya selalu mempertimbangkan penawaran dari perusahaan Caterpilar      

Faktor 
Internal 

Y 2.1 

Pekerjaan 

Keputusan pembelian alat berat dilandasi atas dasar pekerjaan di perusahaan      

Keputusan pembelian alat berat dilandasi atas dasar ada tidaknya dari seorang 
mekanik 

     

Y 2.2 

Persepsi 

Perusahaan memberikan keputusan pembelian alat berat atas dasar persepsi        

Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan Caterpilar memiliki nilai tersendiri 
di benak pelanggan yang memilih produk Caterpilar 

     

Faktor 
Eksternal Y 3.1 

Kebudayaan 

Budaya pengambilan keputusan pembelian alat berat atas dasar permintaan pemilik 
project atau pihak ketiga 

     

Peran seorang manajer sangat penting dalam pengambilan keputusan pembelian 
alat berat 

     



Y 3.2  

Kelas sosial 
Modal yang diberi oleh perusahaan sangat menentukan dalam pengambilan 
keputusan pembelian alat berat 

     

Peran rekan dalam bekerja sangat penting dalam pengambilan keputusan pembelian 
alat berat 
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