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RINGKASAN 
 

Setiap perusahaan harus pandai-pandai mencari celah-celah untuk dimanfaatkan 
dari peluang yang ada dan berusaha untuk sedapat mungkin menghindari segala 
hambatan yang menghadang. Dinamika tersebut juga didorong oleh tekanan-tekanan 
dari lingkungan eksternal lainnya yang juga terus mengalami perubahan. Seperti faktor 
kebudayaan, sosial, ekonomi, teknologi, politik, peraturan pemerintah. Sumber daya 
yang ada dan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam dunia 
bisnis sifatnya adalah terbatas. Hal ini akan menimbulkan suatu persaingan antar pelaku 
bisnis. Untuk dapat terus bersaing setiap perusahaan harus dapat menyelaraskan faktor-
faktor internal perusahaan dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi, baik 
kekuatannya maupun kelemahannya. Demikian juga yang terjadi di kota Malang, 
khususnya persaingan perusahaan jasa di bidang pencucian Mobil. Dimana  Kota 
Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya di Propinsi Jawa Timur, selain 
itu Kota Malang juga sebagai Kota Pendidikan, dan juga Kota Peristirahatan. Hal 
tersebut menuntut adanya mobilitas yang tinggi penduduk kota Malang, oleh karena 
itulah kebutuhan penduduk akan jasa pencucian mobil menjadi tinggi. Sehingga Kota 
Malang merupakan target pasar yang baik bagi perusahaan-perusahaan pencucian 
mobil. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh bauran pemasaran 
(produk, lokasi, harga, promosi, Penyedia jasa, Proses, Bukti fisik) secara bersama-sama 
terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa pencucian mobil dan untuk mengkaji  
pengaruh bauran pemasaran (produk, lokasi, harga, promosi, Penyedia jasa, Proses, 
Bukti fisik) secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa pencucian 
mobil. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi 
berganda, uji F dan uji t. 

Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-
sama variabel bauran pemasaran (produk, tempat , harga dan promosi promosi, orang, 
proses, bukti fisik)  terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa pencucian mobil 
dan terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial, antara variabel bauran pemasaran 
(produk, tempat, harga dan promosi promosi, orang, proses, bukti fisik) terhadap 
keputusan konsumen dalam memilih jasa pencucian mobil. Dari ketujuh variabel  yang 
berpengaruh ada 6 variabel  yaitu produk, tempat, harga dan promosi, orang, proses, 
bukti fisik sedangkan satu variabel tidak berpengaruh terhadap jasa pencucian mobil. 

 
Kata Kunci:  produk, tempat , harga, promosi, orang, proses, bukti fisik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Dalam perekonomian global memungkinkan adanya pergerakan barang dan jasa 

secara bebas, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan  jasa terus 

ditantang untuk semakin kompetitif. Perekonomian global akan  memberikan 

keuntungan yang besar pada perusahaan yang memiliki kinerja yang efektif, sementara 

perusahaan yang memiliki kinerja buruk dipaksa untuk melakukan restrukturisasi. 

Kondisi lingkungan bisnis yang terus berkembang dengan tingkat persaingan  tinggi, 

tidak saja menuntut perusahaan untuk sekedar mengatasi masa depan, tetapi juga dapat 

mengantisipasi segala dampak dari perubahan tersebut terhadap masa depan perusahaan. 

Persaingan strategis dapat dicapai jika perusahaan mengembangkan dan menerapkan 

keunggulan kompetitif secara berkelanjutan, untuk itu harus ada perencanaan matang 

yang dirumuskan dengan  mengidentifikasi terhadap lingkungan industri  (internal dan 

eksternal) yang ada di sekitar perusahaan.  

Pemahaman atas pengertian dan konsep pemasaran yang benar tidaklah cukup 

tanpa adanya usaha-usaha yang konkrit untuk mencapainya. Hal ini tidaklah mudah, 

banyak hal yang dapat menghambat yang sering kali diluar jangkauan kemampuan 

perusahaan. Terutama terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi pada konsumen 

secara menyeluruh terhadap preferensi kebutuhan dan keinginan akan barang dan jasa. 

Perubahan-perubahan tersebut menjadikan dunia bisnis sebagai dunia yang sangat 
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dinamis. Berbagai peluang dan ancaman akan timbul dari perubahan-perubahan yang 

terjadi tersebut. 

Setiap perusahaan harus pandai-pandai mencari celah-celah untuk dimanfaatkan 

dari peluang yang ada dan berusaha untuk sedapat mungkin menghindari segala 

hambatan yang menghadang. Dinamika tersebut juga didorong oleh tekanan-tekanan 

dari lingkungan eksternal lainnya yang juga terus mengalami perubahan. Seperti faktor 

kebudayaan, sosial, ekonomi, teknologi, politik, peraturan pemerintah. 

Sumber daya yang ada dan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang 

berkecimpung dalam dunia bisnis sifatnya adalah terbatas. Hal ini akan menimbulkan 

suatu persaingan antar pelaku bisnis. Untuk dapat terus bersaing setiap perusahaan harus 

dapat menyelaraskan faktor-faktor internal perusahaan dan faktor-faktor eksternal yang 

mempengaruhi, baik kekuatannya maupun kelemahannya.  

Demikian juga yang terjadi di kota Malang, khususnya persaingan perusahaan 

jasa di bidang pencucian Mobil. Dimana  Kota Malang merupakan kota terbesar kedua 

setelah Surabaya di Propinsi Jawa Timur, selain itu Kota Malang juga sebagai Kota 

Pendidikan, dan juga Kota Peristirahatan. Hal tersebut menuntut adanya mobilitas yang 

tinggi penduduk kota Malang, oleh karena itulah kebutuhan penduduk akan jasa 

pencucian mobil menjadi tinggi. Sehingga Kota Malang merupakan target pasar yang 

baik bagi perusahaan-perusahaan pencucian mobil. 

Bisnis pencucian meliputi semua kegiatan yang melibatkan pencucian mobil 

secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi ataupun bisnis. 

Keberhasilan perusahaan pencucian mobil salah satunya ditentukan oleh strategi 
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pemasaran sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Ada banyak hal yang 

perlu diperhatikan dalam peningkatan kinerja perusahaan diantaranya peningkatan 

kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan, 

peningkatan kualitas manajemen dan peningkatan efisiensi. Kondisi bisnis pencucian 

mobil di Indonesia sudah ada sejak tahun 1990-an.  

CV. AL KAHFI merupakan perusahaan jasa  pencucian mobil yang bergerak di 

bidang jasa pencucian mobil yang berdiri sendiri dengan 19 karyawan yang terdiri dari 

1 manajer, 1 bagian administrasi, 2 kasir, 14 bagian pencucian dan 1 satpam. CV. AL 

KAHFI didirikan untuk memberikan fasilitas pencucian mobil dengan dilengkapi oleh 

macam–macam perlengkapan yang lain seperti salon mobil dan ganti olie. Pencucian 

Mobil Al Kahfi Malang ini mengedepankan layanan jasa berkualitas dan pendekatan 

kepada konsumen. Berikut ini adalah data tentang nama-nama jasa pencucian mobil 

yang ada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

Tabel 1 
Nama dan Alamat Jasa Pencucian Mobil 

 yang ada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 
 

 
No 

 
Nama 

 

 
Alamat 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Pratama Sport  
49 Service 
Karunia 99 
Adi service 
Olimart 
Barata Motor 
Kalpataru 
Wicaksono 
Tom Motor 

Jl. Borobudur  no. 53 
Jl. Raya Tlogomas no 21 
Jl. Soekarno Hatta  
Jl. Soekarno Hatta 
Jl. Soekarno Hatta 
Jl. Soekarno Hatta 
Jl. Kalpataru 
Jl. Kalpataru 
Jl. Kalpataru 

Sumber: survai, data diolah 
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   Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap 

Keputusan Konsumen Memilih Jasa Pencucian Mobil” ( Studi pada CV AL 

KAHFI Malang)”.  

 
 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1.   Apakah bauran pemasaran (produk, saluran distribusi, harga dan promosi, 

People, Proces, Physical evidence) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen dalam memilih jasa pencucian mobil ? 

2.   Apakah bauran pemasaran (produk, saluran distribusi, harga dan promosi, 

People, Proces, Physical evidence) secara parsial berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen dalam memilih jasa pencucian mobil ? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

a)  Untuk mengkaji pengaruh bauran pemasaran (produk, saluran distribusi, 

harga, promosi, People, Proces, dan Physical evidence) secara bersama-

sama terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa pencucian mobil. 

b) Untuk mengkaji  pengaruh bauran pemasaran (produk, saluran distribusi, 

harga, promosi, People, Proces, dan Physical evidence) secara parsial 

terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa pencucian mobil. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a) Sebagai dasar pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam menentukan 

strategi pemasaran yang sesuai sehingga dapat memberikan perbaikan di 

masa mendatang untuk Pencucian mobil. CV. AL KAHFI. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian 

berikutnya dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan manajemen 

pemasaran pada khususnya. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Ginting (2003:120) yang mengangkat masalah “Pengaruh 

Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Peserta Didik Dalam Memilih Lembaga 

Bimbingan Belajar Primagama Malang” juga menyimpulkan bahwa ketujuh unsur 

bauran pemasaran jasa secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan peserta didik dalam memilih Lembaga Bimbingan Belajar 

Primagama Malang. Dalam penelitian ini, dimensi promosi mempunyai pengaruh 

yang dominan. 

Penelitian oleh Wasis (2007) Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap 

Keputusan Konsumen Memilih Travel” (Studi kasus pada Kirana Tour  & Travel 

Malang). Hasil dari dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara parsial, antara variabel bauran pemasaran terhadap keputusan 

konsumen Kirana Tour & Travel Malang. Tetapi dari tujuh variabel yang 

berpengaruh ada lima variabel berpengaruh sedangkan dua variabel tidak 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen yaitu variabel promosi dan variabel 

penyedia jasa, terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

variabel produk, harga, lokasi, promosi, penyediajasa, proses dan bukti fisik dan dari 

ketujuh variabel yang pengaruhnya paling dominan adalah variabel proses dimana, 

konsumen lebih memperhatikan proses dibandingkan variabel lainnya. Proses ini 
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meliputi mekanisme pelayanan, prosedur, jadwal kegiatan serta rutinitas suatu jasa 

diberikan kepada pelanggan. 

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu  

Nama Judul Variabel Sub Variabel 
Metode 

Pengambil
an Data 

Teknik 
Analisis Hasil 

Oktri 
Yani 
Ginting 

Pengaruh 
Bauran 
Pemasaran 
Jasa Terhadap 
Keputusan  
Peserta Didik 
Dalam 
Memilih LBB 
Primagama 
Malang 

a. Variabel 
Bebas:Bauran 
pemasaran 
jasa 

 
b. Variabel 

terikat: 
Keputusan 
Peserta didik 
Dalam 
Memilih LBB 
Primagama 
Malang 

 
 
 
 

a.  Variabel bebas: 
Produk, harga, 
tempat, promosi, 
orang, proses, dan 
layanan. 

b.  Variabel terikat: 
Pengenalan 
kebutuhan, 
pencarian 
informasi, 
evaluasi 
alternative, 
keputusan 
pembelian, 
perilaku pasca 
pembelian 

Kuesioner Analisis 
regresi 
linier 
berganda 

Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa 
dimensi promosi 
mempunyai pengaruh 
yang paling dominan. 

Wasis Pengaruh 
Bauran 
Pemasaran 
Jasa Terhadap 
Keputusan 
Konsumen 
Memilih 
Travel” (Studi 
kasus pada 
Kirana Tour  
& Travel 
Malang) 

a. Variabel 
Bebas:Bauran 
pemasaran 
jasa 

 
b. Variabel 

terikat: 
Keputusan 
Konsumen 
Memilih 
Travel” (Studi 
kasus pada 
Kirana Tour  
& Travel 
Malang) 

a.  Variabel bebas: 
Produk, harga, 
tempat, promosi, 
orang, proses, dan 
layanan. 

b.  Variabel terikat: 
Pengenalan 
kebutuhan, 
pencarian 
informasi, 
evaluasi 
alternative, 
keputusan 
pembelian, 
perilaku pasca 
pembelian 

Kuesioner Analisis 
regresi 
linier 
berganda 

Hasil dari dari 
penelitian ini 
diketahui bahwa 
terdapat pengaruh 
yang signifikan secara 
parsial, antara 
variabel bauran 
pemasaran terhadap 
keputusan konsumen 
Kirana Tour & Travel 
Malang. lainnya. 
Proses ini meliputi 
mekanisme 
pelayanan, prosedur, 
jadwal kegiatan serta 
rutinitas suatu jasa 
diberikan kepada 
pelanggan. 
 

Sumber: Okta & Wasis, data  diolah (2008) 
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2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Pemasaran  

Pemasaran merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia yang 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan perekonomian. Menurut Payne ( 2000:27) 

pemasaran merupakan suatu proses mempersepsikan, memahami, menstimulasi dan 

memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilih khusus dengan menyalurkan sumber-

sumber sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

Konsep pemasaran dipaparkan oleh Kotler (1997 : 8) pemasaran adalah suatu 

proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Konsep pemasaran secara garis besar yaitu  : 

Gambar 2.1 

Konsep Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler, 1997 
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Cara berfikir pemasaran di mulai dengan kebutuhan dan keinginan manusia, 

kebutuhan manusia adalah keadaan merasa tidak memiliki kepuasan dasar, sedangkan 

keinginan adalah hasrat akan pemuasan tertentu dari kebutuhan tersebut. Keinginan 

menjadi permintaan apabila di dukung dengan daya beli, maka permintaan adalah 

keinginan akan suatu produk yang di dukung dengan kemampuan serta kesediaan 

membelinya. 

 Orang memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan produk. Pentingnya suatu 

produk bukan terletak pada kepemilikannya, akan tetapi pada kepuasan yang dapat di 

berikannya. 

 Konsumen memilih di antara banyak produk yang dapat memenuhi 

kebutuhannya melalui konsep nilai pelanggan. Konsumen akan membeli produk yang 

dalam pandangannya menawarkan paling tinggi. Nilai terhantar pada pelanggan adalah 

selisih antara jumlah nilai bagi pelanggan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. 

Jumlah nilai bagi pelanggan merupakan sekelompok keuntungan yang di harapakan 

pelanggan pada produk tertentu. Harapan ini akan dibandingkan dengan kinerja produk 

yang dirasakan setelah membelinya. Fungsi dari perbandingan ini antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan adalah tingkat kepuasan. 

 Pemasar yang baik akan mencoba membangun suatu hubungan jangka panjang, 

saling percaya, sama-sama menang dengan para pelanggan, distributor, penyalur, dan 

pemasoknya. Dalam hal ini dapat di capai dengan menjanjikan serta menyerahkan mutu 

dan pelayanan yang baik dengan harga yang wajar kepada mitranya secara 



 

 

10

berkesinambungan. Pemasar harus membangun suatu ikatan ekonomi, teknis dan sosial 

yang kuat dengan mitranya. 

 Pemasaran menyajikan dua pihak, kalau satu pihak lebih aktif mencari 

pertukaran dari pihak lain, maka pihak pertama adalah pemasar dan pihak kedua adalah 

calon pembeli. Pemasar adalah orang yang mencari sumber daya dari orang lain dan 

mau menawarkan suatu yang bernilai untuk itu. 

 
2.2.2 Jasa 

a. Pengertian Jasa 

Menurut Kotler (1997:83) pengertian jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat 

intangible (tak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.  

Sedangkan menurut Andrian Payne (2000:8) : 

 Jasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketakwujudan 

(intangibility) yang berhubungan dengannya yang melibatkan beberapa interaksi dengan 

konsumen/dengan properti dalam kepamilikannya dengan tidak menghasilkan transfer 

kepemilikan perubahan kondisi mungkin saja berhubungan atau bisa pula tidak 

berkaitan dengan produk fisik. 

Dari kedua pendapat diatas, sehingga dapat dikatakan bahwa jasa merupakan 

suatu kegiatan atau aktivitas yang bersifat abstrak dan tidak dapat di nilai melalui aspek 

fisik. Jasa merupakan sesuatu yang hanya dapat di rasakan oleh pemakainya pada saat 

jasa tersebut digunakan, tanpa dapat dimiliki. Aktivitas yang dilakukan perusahaan 

untuk memberikan jasa dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan terhadap 
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penggunanya. Kepuasan tersebut dapat di nilai dari sejauh mana jasa tersebut memenuhi 

keinginan pemakainya. Aspek jasa dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. 

b. Karakteristik Jasa 

Zeithaml dan Bitner dalam Yazid (1999:27) menggambarkan perbedaan  

karakteristik barang dan jasa yang mencakup intangibilitas, keberagaman, simultanitas 

produksi dan konsumsi jasa, dan kerentanan (peri  shability). Keterangannya adalah 

sebagai berikut: 

a.  Intangibilitas 

 Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli dan 

dikonsumsi. Seseorang tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum ia menikmatinya 

sendiri. Bila pelanggan membeli jasa, maka ia hanya menggunakan, memanfaatkan, 

atau menyewa jasa tersebut. Pelanggan tersebut tidak lantas memiliki jasa yang 

dibelinya. Meskipun sebagian besar jasa dapat berkaitan dan didukung oleh produk 

fisik misalnya, mobil dalam jasa transportasi – esensi dari apa yang dibeli pelanggan 

adalah performance yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. 

Oleh karena itu untuk mengurangi ketidakpastian, para pelanggan 

memperhatikan tanda-tanda atau bukti kualitas jasa tersebut. Mereka akan 

menyimpulkan kualitas jasa dari tempat (place), orang (people), peralatan 

(equipment), bahan-bahan komunikasi (communication materials), simbol, dan harga 

yang mereka amati. Kesimpulan yang diambil para pelanggan akan banyak 

dipengaruhi oleh atribut-atribut yang digunakan perusahaan jasa, baik atribut yang 
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bersifat obyektif dan dapat dikuantifikasikan maupun atribut yang sangat subyektif 

dan bersifat perseptual. 

b. Keberagaman 

Selain output nya intangibel, output jasa juga bervariasai (heterogen), karena 

merupakan nonstandardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, 

tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Sebab utama dari 

kesulitan ini adalah karena, meski untuk suatu jasa yang sama, setiap individu 

konsumen itu ingin dipenuhi keinginannya dengan cara yang berbeda-beda sejak 

sebelum maupun selama jasa yang diinginkan konsumen itu diproses. Setiap 

konsumen mempunyai permintaan yang unik atau ingin mengalami jasa dalam cara 

yang unik pula. 

c. Simultanitas produksi dan konsumsi 

 Karakteristik kaitan antara produksi dan konsumsi jasa berbeda dengan 

karakteristik barang. Barang biasanya dibuat dulu baru kemudian dijual dan 

dikonsumsi. Sementara itu, kebanyakan jasa dijual terlebih dahulu baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi secara simultan (bersamaan). 

d. Kerentanan 

 Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan, dijual 

lagi, atau dikembalikan. Dengan demikian bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa 

tersebut akan berlalu begitu saja. Sebuah tempat duduk di sebuah restoran, satu  jam 

bagi seorang pengacara tidak bisa diklaim kembali dan digunakan atau dijual 

kembali pada hari yang lain, atau dikembalikan bila si konsumen merasa kecewa. 
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Dalam kasus tertentu, jasa bisa disimpan, yaitu dalam bentuk pemesanan 

(misalnya reservasi tiket pesawat terbang), jasa pada saat permintaan sepi (misalnya 

minivacation) dan penundaan penyampaian jasa (misalnya asuransi). 

 
c. Bauran Pemasaran Jasa 

Pengertian bauran pemasaran tersebut diatas (empat P) adalah bauran pemasaran 

untuk produk barang, sedangkan untuk bauran pemasaran jasa telah dikembangkan dan 

disesuaikan dengan karakteristik jasa itu sendiri. 

Menurut Payne (2000,155) bauran pemasaran untuk jasa adalah 4P+3P, yaitu 

product, price, place, promotion, people, process, dan proactive customer service 

(produk, harga, tempat, promosi, penyampai jasa, proses, pelayanan proaktif terhadap 

pelanggan). 

Sedangkan menurut Yazid (1999:20) bauran pemasaran jasa adalah terdiri dari 

7P’s, yaitu: product, price, place, promotion, people or participant, physical evidence, 

dan process (produk, harga, tempat, promosi,  partisipan atau orang, bukti fisik, dan 

proses). 

Alma (1998:309), menegaskan bahwa elemen bauran pemasaran lembaga 

pendidikan terdiri atas 4P ditambah dengan P kelima yaitu: product, price, place, 

promotion, dan personal traits (produk, harga, tempat, promosi, dan penyampai jasa). 

 Dalam penelitian ini pengertian unsur-unsur bauran pemasaran yang digunakan 

adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Yazid, dimana bauran pemasaran jasa  terdiri 

dari 7P, sebagai berikut: (1) Product (2) Price (3) Place (4) Promotion (5) People 
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(participants) (6) Process dan (7) Physical Evidence (produk, harga, tempat, promosi, 

penyampai jasa, proses, dan bukti fisik). 

Hal tersebut disebabkan karena keberhasilan penyelenggaraan suatu produk jasa 

tidak bisa lepas dari orang-orang yang menyampaikan jasa tersebut, proses 

penyelenggaraan jasa itu sendiri, bagaimana jasa dan layanan diberikan kepada 

konsumen serta mutu jasa dipengaruhi oleh benda berujud dan perlengkapannya. 

Lebih lanjut akan diuraikan masing-masing elemen bauran pemasaran jasa 

tersebut, sebagai  berikut: 

a.  Product (produk) 

Produk adalah merupakan titik sentral dari kegiatan pemasaran. Produk dapat 

berupa barang atau jasa. Jika tidak ada produk, tidak ada pemindahan hak milik maka 

tidak ada marketing. Satu hal yang perlu diperhatikan ialah, bagaimana hebatnya 

usaha promosi, distribusi, dan harga yang murah, jika tidak diikuti dengan produk 

yang bermutu,  disenangi oleh konsumen, maka usaha-usaha bauran pemasaran ini 

tidak akan berhasil. Oleh sebab itu perlu dikaji, produk apa yang akan dipasarkan, 

bagaimana selera konsumen masa kini, apa kebutuhan dan keinginan mereka. 

Konsumen tidak hanya membeli produk sekedar memuaskan kebutuhan 

(needs) akan tetapi juga bertujuan memuaskan keinginan (wants). 

Produk menurut Kotler (1997:9) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup obyek fisik, jasa, orang, 

tempat, organisasi, dan gagasan. 
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Selanjutnya menurut Payne (2000:157) bahwa produk jasa merupakan 

rangkaian pemuasan nilai yang kompleks. Orang membeli jasa untuk memecahkan  

masalah mereka dan memberikan nilai dalam kaitannya dengan kemampuan jasa 

yang dipersepsikan untuk memecahkan masalah tersebut. Sebenarnya pelanggan 

tidak membeli barang atau jasa tetapi mereka membeli manfaat spesifik dan nilai dari 

penawaran total. Disarankan bahwa penawaran dapat dilihat pada beberapa level, 

yaitu : 

♦ Produk inti atau generik. Ini terdiri dari produk jasa dasar, misalnya tempat tidur 

di kamar hotel untuk makan malam hari. 

♦ Produk yang diharapkan. Ini terdiri dari produk generik bersama dengan kondisi 

pembelian minimal yang perlu dipenuhi. Bila pelanggan membeli tiket 

penerbangan, mereka mengharapkan, selain kursi dalam pesawat, juga unsur 

tambahan termasuk kenyamanan ruang tunggu, makanan yang mutunya bagus 

dan kedatangan tepat waktu. 

♦ Produk yang diperluas (augmented product). Ini merupakan bidang yang 

memungkinkan suatu produk dibedakan dari yang lain. Adanya differensiasi 

dengan menambah nilai daripada produk inti misalnya reliabilitas dan daya 

tanggap. 

♦ Produk potensial. Ini terdiri dari seluruh sifat dan manfaat tambahan potensial 

yang memeang atau mungkin merupakan utilitas bagi pembeli. Ini termasuk 

potensi untuk penegasan ulang (redefinisi) produk untuk memanfaatkan 

pengguna baru dan perluasan aplikasi yang sudah ada.  



 

 

16

Dengan demikian, produk jasa merupakan rangkaian pemuasan nilai 

yang kompleks. Orang membeli jasa untuk memecahkan masalah dan mereka 

melekatkan nilai pada jasa-jasa dalam kaitannya dengan kemampuan jasa yang 

dipersepsikan untuk memecahkan masalah tersebut. 

b.  Price (harga) 

Harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menghasilkan 

penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya merupakan unsur biaya saja. 

Harga juga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang paling fleksibel, 

harga dapat diubah dengan cepat, tetapi harga juga merupakan masalah nomor satu 

yang dihadapi banyak perusahaan karena berpengaruh terhadap penerimaan 

penjualan, tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta market share yang dapat 

dicapai oleh perusahaan.  

Menurut Kotler (1997:339) harga adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk 

suatu produk atau jasa, jumlah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat 

yang dimiliki dengan menggunakan produk atau menggunakan produk atau jasa. 

Sedangkan menurut Payne (2000:171) harga memainkan bagian yang sangat 

penting dalam bauran pemasaran jasa, karena penetapan harga memberikan 

penghasilan bagi bisnis. Tujuan dari penetapan harga meliputi : 

♦ Kelangsungan hidup – dalam kondisi pasar yang merugikan, tujuan penetapan 

harga mungkin mencangkup tingkat profitabilitas yang diinginkan untuk 

memastikan kelangsungan hidup. 
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♦ Maksimalisasi keuntungan – penetapan harga untuk memastikan maksimalisasi 

profitabilitas dalam periode tertentu. Periode jasa yang ditentukan akan 

dihubungkan dengan daur hidup jasa. 

♦ Maksimalisasi penjualan – penetapan harga untuk membangun pangsa pasar. Ini 

mungkin melibatkan penjualan dengan merugi pada awalnya dalam merebut 

pangsa pasar yang tinggi. 

♦ Gengsi (prestise) – sebuah perusahaan jasa mungkin berharap untuk 

menggunakan penetapan harga guna menempatkan dirinya sendiei secara 

eksklusif. 

♦ ROI – tujuan-tujuan penetapan harga mungkin didasarkan pada pencapaian 

retrun on investment (ROI) yang diinginkan. 

Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa harga merupakan alat 

yang digunakan oleh pemasar untuk memberikan penilaian terhadap suatu produk. 

Peranan harga sangat penting terutama pada keadaan persaingan yang semakin tajam 

dan perkembangan permintaan yang terbatas. Di dalam keadaan persaingan yang 

semakin tajam dewasa ini, terutama sangat terasa dalam pasar pembeli (buyers 

market), peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan 

posisi perusahaan di pasar, yang tercermin dalam market share perusahaan, di 

samping untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan, dengan kata 

lain, penetapan harga mempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan dan 

kemampuan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen. 
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c.  Promotion (promosi) 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran jasa yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produknya kepada 

konsumen. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Betapapun bagusnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya dan tidak yakin produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka 

tidak akan membelinya. 

Promosi pada hakekatnya adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk 

menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar sasaran, untuk 

memberi informasi tentang keistimewaan produk pada konsumen, dan yang paling 

penting adalah tentang keberadaannya, untuk mengubah sikap ataupun untuk 

mendorong orang untuk bertindak, dalam hal ini membeli. 

Antara promosi dan produk tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan satu 

kesatuan dalam mensukseskan pemasaran suatu perusahaan. Harus ada 

keseimbangan antara promosi dan produk. Apabila produk yang ditawarkan itu baik, 

sesuai dengan selera konsumen, dibarengi dengan teknik promosi yang tepat maka 

hal ini akan dapat membantu suksesnya pemasaran. 

Menurut Payne (2000:189) promosi merupakan alat yang digunakan 

perusahaan jasa untuk berkomunikasi dengan pasar sasaran. Dalam bauran 

komunikasi terdapat variasi luas dari alternatif alat komunikasi yang dapat 

dipergunakan dalam suatu program komunikasi. Lebih lanjut Payne mengatakan 
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bahwa promosi jasa mencangkup bidang utama yang dikenal dengan bauran 

komunikasi atau bauran promosi, meliputi unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Periklanan 

Periklanan merupakan salah satu bentuk utama komunikasi impersonal yang 

dipakai oleh perusahaan-perusahaan jasa. Peranan periklanan adalah untuk 

membangun kesadaran akan jasa, untuk menambah pengetahuan pelanggan akan 

jasa, untuk membantu membujuk pelanggan supaya membeli dan untuk 

mendiferensiasikan jasa dari penawaran-penawaran jasa yang lain. 

b. Penjualan Personal 

Penjualan personal memiliki peranan vital dalam jasa, dikarenakan 

kebanyakan bisnis jasa melibatkan : 

♦ Interaksi personal antara penyedia jasa dan pelanggan. 

♦ Jasa yang disampaikan oleh seseorang, bukan sebuah mesin. 

♦ ‘Orang ‘ yang menjadi bagian dari produk jasa. 

Banyak pelanggan perusahaan jasa yang memiliki hubungan dekat dan 

berlanjut terus dengan penyedia jasa. Dalam kondisi ini, penjualan memiliki 

peranan yang sangat penting dalam bauran komunikasi. Dalam jasa tertentu, 

penjualan merupakan unsur terpenting dalam bauran komunikasi. 

c. Promosi Penjualan 

Sejumlah kegiatan dapat dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan insentif 

guna mendongkrak penjualan. Promosi penjualan meliputi brosur-brosur, lembar-

lembar informasi, dan materi-materi lain yang disediakan untuk pelanggan. Secara 
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tradisional, promosi penjualan selama ini dipergunakan terutama dalam pasar 

barang konsumen yang bergerak cepat. Namun, sekarang promosi penjualan ini 

digunakan oleh banyak perusahaan jasa khususnya jasa finansial. 

d. Hubungan Masyarakat 

Hubungan masyarakat didefinisikan oleh British Institute of Public Relations 

sebagai upaya terencana dan berkesinambungan untuk membentuk dan 

mempertahankan goodwill antara suatu organisasi dengan publiknya. Publik-publik 

ini terdiri atas semua kelompok orang dan organisasi yang memiliki minat pada 

perusahaan jasa. Publik utama sebuah universitas atau perguruan tinggi yaitu calon 

mahasiswa, media, pemerintah pusat dan lokal, otoritas pendidikan, staf 

administratif dan akademis, organisasi-organisasi profesional, sekolah-sekolah, 

para guru dan bimbingan kejuruan, lulusan, majikan dan industri, keluarga, dan 

yang terakhir adalah mahasiswa saat ini. Citra sebuah organisasi jasa dibentuk dari 

pengalaman, pandangan, sikap, dan kenyakinan kolektif mengenai organisasi yang 

bersangkutan. Berbagai macam alat yang digunakan dalam merancang program 

public relation, diantaranya : 

♦ Publikasi, termasuk press releases, laporan tahunan, brosur-brosur, poster-

poster, artikel, dan laporan karyawan. 

♦ Peristiwa (event), termasuk konferensi pers, seminar, pidato, konferensi. 

♦ Hubungan investor yang ditujukan untuk memperoleh dukungan para investor 

dan para analis. 

♦ Cerita-cerita yang menciptakan liputan media. 
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♦ Pameran-pameran termasuk peraga, panjangan. 

♦ Sponsorship berdalih bantuan dan proyek-proyek masyarakat. 

Program public relations harus mengikuti beberapa proses yang terdiri dari 

spesifikasi tujuan, menentukan bauran kegiatan-kegiatan public relations yang akan 

dilakukan, melaksanakan program terpadu, dan mengevaluasi hasil. 

 
e. Word of mouth 

Salah satu karakteristik unik promosi dalam bisnis jasa adalah pentingnya 

word of mouth. Pelanggan seringkali terlibat dalam penyampaian jasa dan 

kemudian menginformasikan kepada para pelanggan potensial lain tentang 

pengalaman mereka. Mereka akan dengan senang hati memberikan usulun 

mengenai penyedia jasa. Apabila orang menjadi penyampai jasa, rekomendasi 

personal seringkali merupakan sumber informasi yang disukai. Dengan demikian 

word of mouth dapat memiliki pengaruh yang lebih penting dibandingkan unsur-

unsur bauran komunikasi lainnya dalam sejumlah bisnis khas jasa, seperti jasa 

profesional dan jasa perawatan kesehatan. Apabila pelanggan tidak puas akan 

cenderung menceritakan pengalaman buruk mereka lebih dari dua kali banyaknya 

dibanding mereka yang puas sehubungan dengan pengalaman-pengalaman baik 

mereka. Dengan demikian, komunikasi word of mouth negatif dapat secara 

signifikan mengurangi efektivitas periklanan dan unsur-unsur lain bauran 

komunikasi dan word of mouth positif dapat menghasilkan prograsm-program 

konmunikasi formal yang tidak malahal yang dibuthuhkan. 
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f. Direct marketing  

Dalam direct marketing ada enam bidang utama yaitu pos langsung (direct 

mail), pesanan pos (mail order), respon langsung (direct response), penjualan 

langsung (direct selling), telemarketing, dan pemasaran digital (dengan 

menggunakan media elektronik). Perkembangan-perkembangan dalam media 

elektonik, telekomunikasi, dan komputer kini menghadirkan peluang yang lebih 

besar untuk mengembangkan program-program direct marketing tepadu. Ini 

digunakan dalam hubungannya satu sama lain untuk memperkuat penjualan 

personal, periklanan, dan unsur-unsur promosi lainnya. 

 
4.. Place (Tempat) 

Tempat berkenaan dengan upaya menyampaikan produk yang tepat ke tempat 

pasar target. Produk tidak banyak artinya bagi pelanggan apabila tidak tersedia pada 

saat dan tempat yang diinginkan. 

Tempat dalam elemen bauran pemasaran ini adalah lokasi. Lokasi merupakan 

keputusan organisasi mengenai tempat operasinya semua kegiatan-kegiatan 

organisasi. 

Penyaluran atau distribusi jasa kebanyakan bersifat langsung dari produsen ke 

konsumen artinya sistem penyerahan jasa adalah menggunakan sistem saluran nol, 

disebut dengan saluran pemasaran langsung (direct channel of distribution) dimana 

jasa tersebut diproduksi dan sekaligus dikonsumsi pada tempat dan waktu yang 

sama, sehingga penentuan lokasi yang strategis sangat penting dan menentukan 

kelangsungan hidup organisasi. 
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Menurut Kotler (1997:82) tempat, alat bauran pemasaran lainnya, termasuk 

berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh 

dan tersedia bagi pelanggan sasaran.  

Menurut Payne (2000:181) lokasi berkenaan dengan keputusan perusahaan 

mengenai dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Pentingnya lokasi untuk 

jasa tergantung pada jenis dan tingkat uinteraksi yang terlibat. 

Apabila pelanggan harus mendatangi penyedia jasa, lokasi usaha menjadi 

sangat penting seperti bisnis restoran, lokasi mungkin merupakan salah satu alasan 

utama untuk langganan. Sedangkan jika penyedia jasa dapat mendatangi pelanggan, 

lokasi tempat usaha menjadi kurang penting apabila perusahaan cukup dekat dengan 

pelangga yang bakal menerima jasa yang berkualitas bagus. 

5. People / Participants (Orang) 

Salah satu karakteristik jasa adalah adanya hubungan yang erat antara 

penyedia/orang pemberi jasa dan pengguna jasa. Baik buruknya pelayanan orang 

pemberi jasa akan menentukan kualitas jasa perusahaan dan antar pengguna jasa 

tersebut akan mempengaruhi pembelian sekarang dan kemudian. 

Menurut Yazid (1999:20) partisipan atau orang (people) adalah semua pelaku 

yang memainkan sebagian penyediaan jasa dan karenanya mempengaruhi persepsi 

pembeli. Partisipan adalah setiap dan semua orang yang memainkan suatu peran 

dalam waktu riil jasa (selama berlangsungnya proses dan konsumsi jasa 

berlangsung). Ini termasuk semua karyawan dan konsumen. Semua pelaku yang 
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berpartisipasi dalam penyajian jasa menjadi petunjuk tentang karakteristik maupun 

kualitas jasa yang akan diterima konsumen. 

Menurut Payne (2000:33) orang-orang merupakan unsur yang penting, baik 

dalam produksi maupun penyampaian kebanyakan jasa. Orang-orang secara bertahap 

menjadi bagian diferensiasi yang mana perusahaan-perusahaan jasa mencoba 

menciptakan nilai tambahan dan memperoleh keunggulan kompetitif. Personil bagi 

pemasaran jasa sangat penting. Keberhasilan memasarkan suatu jasa berkaitan erat 

dengan seleksi, pelatihan, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia. 

Lebih lanjut Payne (2000:205) mengatakan bahwa personil bagi pemasaran 

jasa sangat penting. Keberhasilan memasarkan suatu jasa berkaitan erat dengan 

seleksi, pelatihan, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia. 

Zeithmal dan Bitner dalam Yazid (1999:165) menyatakan peran orang, dalam 

hal ini karyawan lini depan dan yang mendukungnya bagian belakang, sangat 

penting bagi keberhasilan setiap organisasi jasa. Karyawan adalah jasa itu sendiri, 

karyawan adalah organisasi di mata konsumen, dan karyawan adalah para pemasar. 

Sehingga perlu kiranya para manajer memikirkan beberapa hal yang mencangkup : 

♦ Mempekerjakan orang yang tepat 

♦ Mengembangkan karyawan agar mampu menyajikan jasa yang berkualitas 

♦ Memberikan sistem pendukung yang diperlukan 

♦ Mempertahankan karyawan yang terbaik 

Jadi disadari atau tidak, menjual secara aktif atau tidak, karyawan jasa 

melakukan fungsi pemasaran. Mereka bisa saja melakukan perannya dengan baik 
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sehingga menguntungkan perusahaan dan apabila jelek akaan merugikan perusahaan. 

Akan tetapi partisipasi konsumen juga tidak bisa dihindari. Konsumen juga akan 

berinteraksi dengan karyawan dan dengan konsumen lain untuk memproduksi suatu 

jasa (konsumen sebagai “partial employess” yaitu sumber daya manusia yang 

memberi kontribusi kepada kapasitas produktif organisasi). Selain itu, konsumen lain 

juga berperan dalam penrimaan jasa. Konsumen lain dapat meningkatkan kepuasan 

dan persepsi terhadap kualitas dan juga bisa mnenghindari kepuasan dan kualitas 

atau secara negatif mempengaruhi pengalaman jasa karena mereka berperilaku 

mengganggu dan atau menyebabkan tertundanya pelayanan terhadap konsumen.  

Oleh karena itu  menurut Yazid (1999:142) semua aktor yang terlibat dalam 

penyajian jasa menjadi tanda-tanda tangibel bagi konsumen berkenaan dengan jasa 

yang ditawarkan suatu organisasi. Ini mencangkup karyawan perusahaan jasa dan 

konsumennya dalam lingkungan jasa tertentu selain itu ditambah dengan adanya 

konsumen lain yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen mengenai penyajian 

jasa itu sendiri. 

 
6. Process (Proses) 

Langkah aktual yang dialami konsumen, atau aliran operasional jasa akan 

menjadi bukti yang akan dipakai konsumen untuk menilai jasa. Menurut Payne 

(2000:210) proses menciptakan dan memberikan jasa pada pelanggan merupakan 

faktor utama dalam bauran pemasaran, karena pelanggan jasa akan memandang 

sistem pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari jasa itu sendiri. Semua kegiatan 

pekerjaan adalah merupakan proses. Proses ini meliputi mekanisme pelayanan, 
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prosedur, jadwal kegiatan serta rutinitas suatu jasa diberikan kepada pelanggan. 

Proses-proses dapat dipertimbangkan dengan dua cara yaitu dalam hal kompleksitas 

dan dalam hal divergensi. Kompleksitas berkaitan dengan karakteristik langkah-

langkah dan urutan-urutan yang terdapat dalam proses tersebut, sementara divergensi 

mengacu pada ruang gerak atau variabilitas pelaksanaan langkah-langkah dan urutan-

urutannya.  

Lyn Shostack dalam Payne (2000:212) menyatakan bahwa proses merupakan 

unsur struktural yang dapat dikelola untuk membantu menyampaikan positioning 

strategik yang diharapkan. Dia mengemukakan bahwa pendekatan proses meliputi 

aspek-aspek antara lain : 

♦ Memilah proses menjadi langkah-langkah dan tahap-tahap logis untuk 

memudahkan pengendalian dan analisisnya. 

♦ Memperhitungkan proses-proses yang lebih variabel, yang mungkin mengarah 

pada hasil yang berbeda karena penilaian, pemilihan atau kesempatan. 

♦ Standar deviasi atau toleransi yang mengakui bahwa proses-proses merupakan 

fenomena waktu riil yang tidak bekerja dengan presisi sempurna, tetapi berfungsi 

di dalam suatu rentang kinerja. 

Sedangkan menurut Yazid (1999:22) proses yaitu semua prosedur aktual, 

mekanisme, dan aliran aktivitas dengan mana jasa disampaikan yang merupakan 

suatu sistem penyajian atau operasi jasa. 
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Pada akhirnya, proses mencerminkan bagaimana elemen bauran pemasaran 

dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada 

konsumen.  

7. Physical Evidence (Bukti-bukti fisik) 

Lingkungan fisik dari perusahaan jasa adalah tempat dimana jasa diciptakan 

serta tempat dimana pemberi jasa dan pelanggan berinteraksi. Bukti-bukti fisik ini 

dapat mempengaruhi persepsi penerima jasa atas kualitas jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

Menurut Yazid (1999:21) bukti fisik adalah lingkungan fisik dimana jasa 

disampaikan dan dimana perusahaan dan konsumennya berinteraksi dan setiap 

komponen tangibel menfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut.  

Sedangkan menurut Payne (2000:164) bukti-bukti fisik dapat dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu: 

a. Essential evidence, yaitu bagian dari sarana fisik yang dibuat oleh penyedia jasa 

mengenai desain dan lay out bangunan tempat di mana jasa diberikan. 

b. Peripheral evidence, yaitu bagian sarana fisik yang memiliki sedikit nilai bila 

berdiri sendiri. 

Dalam mendesain fasilitas-fasilitas tersebut, perlu diperhatikan keadaan 

lingkungan secara keseluruhan dan juga harus memperhatikan bagaimana 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan dan pelanggan. 
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2.3 Proses Keputusan Pembelian  

Proses keputusan pembelian bagi konsumen merupakan tahap yang penting 

dalam pengambilan suatu keputusan. Menurut Kotler (2005:170), ada lima tahap 

proses keputusan konsumen, dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

1. Pengenalan Masalah 

Pembeli memulai untuk melakukan proses pembelian ketika mereka 

mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan adanya perbedaan 

antara keadaan aktualnya dengan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan tersebut 

dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal (Kotler,2005:171).  

Sedangkan menurut Yazid (1999:50) mengungkapkan bahwa perilaku 

konsumen jasa tidak berbeda dengan perilaku konsumen barang, karena pembelian 

atau penggunaan barang dan jasa hanya merupakan suatu sarana memenuhi 

kebutuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengenalan masalah ini 

konsumen menemukan masalah atau kebutuhan yang diinginkan dan selanjutnya 

merasakan keadaan nyata dengan apa yang diinginkannya. 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang tergugah akan mengurangi pencarian informasi. 

Pencarian informasi ini bisa dibagi menjadi dua tingkat yaitu situasi pencarian 

informasi yang lebih ringan dinamakan perhatian yang menguat kemudian 

Pengenalan 
Masalah 

Pencarian 
Informasi 

Evaluasi 
Alternatif 

Keputusan 
Pembelian 

Perilaku 
Pascapembelian 
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konsumen akan memasuki pencarian aktif informasi dimana konsumen benar-benar 

ingin mengetahui mengenai produk atau jasa yang dituju. Tiap informasi 

menjalankan fungsi yang berbeda dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

(Kotler, 2005:171). 

Menurut Yazid (1999:51) terdapat lima sumber dasar pengumpulan 

informasi konsumen dalam keputusan pembelian jasa. 

1. Sumber-sumber internal. Konsumen mengaftifkan memori atau pengalaman 

yang tersimpan dibenaknya pada waktu memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

tersebut. Proses pembelian ini disebut sebagai keputusan pembelian berdasar 

kebiasaan. 

2. Sumber-sumber keluarga atau individu. Hal ini berasal dari keluarga, teman, 

sahabat, atau bahkan orang yang baru dikenal tetapi dipercayai. 

3. Sumber-sumber pemasaran. Sumber ini mencangkup periklanan, tenaga 

penjualan (semua personel jada adalah tenaga penjualan suatu organisasi jasa), 

perantara atau waralaba, dan pengemasan jasa. 

4. Sumber-sumber publik. Sumber ini mencangkup publisitas, seperti artikel 

tentang perusahaan di surat kabar dan perangkingan jasa independen di majalah 

(media) khusus. 

5. Sumber-sumber pengalaman. Informasi jenis ini merujuk kepada penanganan, 

percobaan atau dengan cara bertanya kepada konsumen lain yang sudah pernah 

mengalami atau mencoba jasa yang dimaksud. 



 

 

30

Dari ketiga pendapat diatas dapat dikatakan bahwa konsumen atau 

pembeli akan melakukan usaha untuk mencari informasi mengenai barang atau jasa 

yang diinginkannya. 

3. Evaluasi Alternatif 

Dalam proses evaluasi keputusan terdapat model yang terbaru yang 

memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, 

yaitu mereka menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk atau jasa 

terutama berdasarkan kesadaran dan rasio. Ada beberapa konsep dasar dalam 

memahami proses evaluasi konsumen yaitu konsumen berusaha memenuhi suatu 

kebutuhan kemudian konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk atau 

jasa tersebut, dan yang terakhir konsumen memandang setiap produk sebagai 

sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berdeba-beda dalam memberikan 

manfaat yang dicari untuk memuaskan kebutuhan ini. Konsumen mengevaluasi 

pilihan berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dan menyempitkan pilihan 

hingga alternatif yang dipilih (Kotler, 2005:172). 

Sedangkan menurut Yazid (1999:52), konsumen jasa mengevaluasi 

alternatif-alternatif berdasarkan logika dasar yang dijelaskan dalam urutan sebagai 

berikut : 

1. Konsumen mempunyai informasi tentang sejumlah organisasi yang 

menawarkan jasa yang sama. 
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2. Konsumen menerima bahwa paling sedikit beberapa organisasi yang 

menawarkan jasa yang sama tersebut merupakan alternatif-alternatif yang bisa 

dipilih dan mampu memuaskan kebutuhan. 

3. Setiap organisasi itu mempunyai sejumlah atribut yang bisa dibedakan. 

4. Atribut-atribut tersebut relevan bagi konsumen dan konsumen menerima bahwa 

setiap organisasi berbeda dalam kompleksivitas dan prosesnya. 

5. Organisasi jasa yang menawarkan paling banyak atribut jasa yang diinginkan 

dalam jumlah yang dikehendaki akan merupakan organisasi jasa yang paling 

disukai. 

6. Organisasi jasa yang paling disukai konsumen adalah organisasi jasa kepada 

siapa konsumen akan membeli jasanya. 

Atribut-atribut jasa yang bisa ditonjolkan kepada konsumen, menurut para 

ahli mencangkup : 

♦ Pencarian kualitas (search quality), yaitu atribut yang dapat ditentukan 

konsumen sebelum membeli suatu barang. 

♦ Pengalaman kualitas (experience quality), yaitu atribut yang dapat diketahui 

setelah pembelian atau selama konsumsi berlangsung. 

♦ Bukti kualitas (evidence quality), adalah karakteristik yang mungkin sulit bagi 

konsumen untuk mengevaluasinya meskipun mereka telah membeli maupun 

telah mengkonsumsinya. 
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Berdasar pendapat diatas dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pada tahap 

ini konsumen mengevaluasi alternatif-alternatif produk atau jasa yang ada sebelum 

melakukan analisis dan melakukan keputusan pembelian. 

4. Keputusan Pembelian 

Setelah evaluasi alternatif, menurut Kotler (2005:174), konsumen mungkin 

akan membentuk niat untuk membeli produk atau jasa yang paling disukai namun 

sebelum melakukan keputusan pembelian, ada dua faktor yang berada diantara niat 

pembelian dan keputusan pembelian yaitu pendirian orang lain yaitu berdasar 

pengaruh orang lain sedangkan faktor yang kedua adalah faktor situasi yang tidak 

diantisipasi. Faktor yang kedua ini dapat muncul dan mengubah niat pembelian. 

Dalam menjalankan niat pembelian, konsumen dapat membuat lima sub-keputusan 

pembelian yaitu keputusan atas merek, keputusan pemasok, keputusan kuantitas, 

keputusan waktu, dan keputusan metode pembayaran.  

Dari kedua pendapat diatas, dapat pula dikatakan bahwa konsumen akan 

melakukan keputusan pembelian apabila konsumen telah menganalisis evaluasi 

alternatif yang ada dan memutuskan untuk melakukan pembelian. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Menurut Kotler (2005:175), konsumen yang telah membeli produk atau 

jasa akan mengalami tingkat kepuasan atau tidak kepuasan tertentu. Bagi pihak 

pemasar harus memantau perilaku pembeli dalam keputusannya pasca pembelian, 

kemudian tindakan pasca pembelian, dan pemakaian dan pembuangan pasca 



 

 

33

pembelian. Konsumen mengevaluasi apakah alternatif yang dipilih memenuhi 

kebutuhan dan harapan segera sesudah digunakan. 

Pada perilaku konsumen produk lebih menghasilkan kepuasan dan 

ketidakpuasan sedangkan pada konsumen jasa perilaku pasca pembelian ini akan 

mementingkan pemenuhan akan harapan konsumen, ketepatan waktu, aktivitas 

pekerjaan, kecepatan tanggapan, dan unjuk kerja. 

 

2.4 Hipotesis 

a.  Bauran pemasaran (produk, saluran distribusi, harga promosi, People, Proces, dan 

Physical evidence) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan konsumen dalam memilih jasa pencucian mobil. 

b. Bauran pemasaran (produk, saluran distribusi, harga, promosi People, Proces, 

dan Physical evidence) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam memilih jasa pencucian mobil. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian explanatory research. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan 

atau explanatory research, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa pada data yang sama. 

Sedangkan berdasarkan tingkat eksplanasi atau penjelasan, penelitian yang 

digunakan adalah penelitian assosiatif, menurut Sugiyono (2004:11) yaitu 

“penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua 

variabel atau lebih”. Bentuk hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah 

hubungan kausal. Sugiyono (2004:30) mendefinisikan hubungan kausal sebagai 

“hubungan yang bersifat sebab akibat”. 

 
3.2 Definisi Operasional Variabel 

a.  Variabel  

Azwar (2001: 61) bahwa identifikasi Variabel  merupakan langkah penetapan 

Variabel  utama dalam penelitian dan penentuan fungsi. Masing-masing 

Variabel  dalam penelitian ini adalah: 

1) Variabel  bebas  

Adalah Variabel  yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel 

bebas adalah: 
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a) Produk (X1)  

X1.1  =   Fasilitas CV. Al Kahfi (Musholla, Ruang Tunggu, Toilet, 

Smooking Area, mini kafe) 

X1.2  =   mutu pelayanan  (bersih, mengkilat dan harum) 

b) Harga (X2) 

X2.1  =    Penetapan harga (harga yang ditetapkan oleh CV. Al Kahfi) 

c) Saluran distribusi (X3) 

X3.1  =    Pemilihan lokasi (strategis) 

X3.2  =    Penyediaan tempat parkir yang memadahi (luas) 

d) Promosi (X4) 

X4.1  =    periklanan (papan nama, brosur) 

e) Penyedia Jasa/Orang  (X5)  

X5.1  =    Pelayanan karyawan  (memuaskan) 

                        X5.1  =    Perilaku karyawan  (sopan dan baik)               

f)  Proces (X6) 

X6.1  =    kemudahan dan kecepatan dalam pencucian  

                         X6.2  =    jadwal jam operasional kerja tetap  

 X6.3  =    jaminan keamanan 

g)  Bukti Fisik (X7) 

Merupakan tempat dimana jasa diciptakan serta tempat dimana pemberi 

jasa dan pelanggan berinteraksi. 
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X7.1  =    penampilan fisik karyawan (baju seragam)  

2) Variabel  terikat 

Adalah Variabel  yang dipengaruhi variabel bebas Adapun variabel bebas 

adalah: 

Keputusan Konsumen (Y) 

Y1 =   Pencarian informasi 

Y2 =  Evaluasi alternative 

Y3 =   Keputusan pembelian 

Pengukuran yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 

tersebut adalah pengukuran ordinal yaitu yang memungkinkan likert, dimana 

masing-masing pertanyaan diberi skor 1 sampai 5 dengan bobot nilai dari 

masing-masing jawaban dengan ketentuan sebagai berikut: 

-  Apabila jawaban sangat setuju diberi skor 5   

-  Apabila jawaban setuju diberi skor 4   

-  Apabila jawaban kurang setuju 3  

-  Apabila jawaban tidak setuju diberi skor 2   

               -  Apabila jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1   

 

 

 

 

 



 

 

37

Tabel  3.1 
Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian 

 
Konsep Variabel Indikator Item 

X1. 
Produk 

- Fasilitas CV. Al 
Kahfi 

- mutu pelayanan 
 
 

1. musholla, ruang tunggu, toilet, 
smooking area, mini kafe) 

2. bersih, mengkilat dan harum 

X2. 
Harga 

- Penetapan harga 
  

1. Harga yang ditetapkan oleh CV. 
Al Kahfi 

 
X3. 

Saluran 
Distribusi 

- Pemilihan lokasi 
- Penyediaan tempat 

parkir yang 
memadahi 

 

1. Lokasi CV. Al Kahfi yang 
setrategis 

2. luasnya tempat parkir yang 
disediakan 

X4. 
Promosi 

- periklanan 
 

1. Pemasangan papan nama yang 
menarik diatas dan dimuka           
CV. Al Kahfi dan brosur. 

 

Bauran 
Pemasaran 

jasa 
 (X) 

 

X5. 
Penyedia 

jasa/orang 

- Pelayanan karyawan 
- Perilaku karyawan  
 

1. karyawan melayani konsumen 
dengan sigap dan cepat 
(memuaskan) 

2. karyawan bersikap sopan dan 
baik dalam melayani konsumen 

X6 
Proses 

 

- kemudahan dan 
kecepatan dalam 
pencucian 

- jadwal jam 
operasional kerja 
tetap  

-jaminan keamanan 

1. Kecepatan pelayanan yang 
diberikan kepada para 
pelanggan. 

2. jadwal jam operasional kerja 
tetap  

3. ada jaminan keamanan pada saat 
pencucian 

X7 
Bukti Fisik 

- penampilan fisik 
karyawan 

1.  baju seragam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keputusan 
konsumen 

(Y) 
 Proses 

Keputusan 
konsumen  

(Y) 

-Identifikasi   
Kebutuhan/masalah 

- Evaluasi Alternatif 
- Pasca Pembelian 
 

1.  Kebutuhan mencuci mobil 
 
2. Kebutuhan mengganti oli dan 

salon mobil 
3.  Bonus cuci gratis 

Sumber: data diolah, 2008 
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3.3. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel 

a.  Populasi 

 Wibisono (2000:45) populasi menunjukkan semua jenis kumpulan 

yang terdiri dari orang, kejadian, atau benda yang diteliti. Jadi populasi bukan 

hanya sekedar orang, tapi juga. obyek dan benda-benda alam yang Lain. 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto: 1998:115). Populasi 

dalam penelitian ini adalah pelanggan CV. AL KAHFI.Jumlah pelanggan CV. 

AL KAHFI pada bulan mei 2008 sebesar 1.375 responden. 

 
b.  Pengambilan sampel 

Dalam penelitian ini yang dipilih sebagai sampel adalah konsumen  

yang mencuci mobil di CV. ALKAHFI. Dalam suatu penelitian tidak semua 

individu dalam populasi dapat diteliti mengingat keterbatasan dalam factor 

dana, tenaga dan waktu  yang tersedia untuk memperoleh data tersebut. 

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 1.375 orang. Dalam penelitian 

ini populasinya adalah jumlah seluruh pelanggan CV. ALKAHFI  yang 

diambil dengan teknik Simple random sampling. Populasi dalam penelitian ini 

adalah 1.375. Karena banyaknya populasi yang ada maka jumlah sampel (S) 

yang diambil dengan  menggunakan rumus yang menurut (Rakhmat, 2005) 

adalah sebagai berikut : 
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Keterangan: 

 n   =  Jumlah sampel 

 N  =  Jumlah Populasi 

 d   =  Presesi yang digunakan 

Dengan populasi berjumlah 1.375 responden dengan tingkat presisi 

sebesar 10%, diperoleh sampel sebanyak 93 responden.  

 
3.4  Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan  oleh peneliti melalui penyebaran  

angket atau kuisioner. Kuisioner yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada 

responden yang diharapkan ada jawaban yang tepat dalam pengumpulan data. 

 
3.5. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1) Uji Validitas 

  Merupakan alat ukur untuk melihat apakah hasil pengukuran dapat 

konsisten, yaitu apabila alat ukur yang ada dapat diterapkan pada obyek yang 

sama secara berulang-ulang dan menghasilkan ukuran yang mendekati ukuran 

yang sebelumnya. Apabila hubungan dari hasil hitungan dari koefisien korelasi 

mempunyai nilai lebih besar dari nilai kritisnya pada taraf nyata 5%, maka 

dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang ada disebut valid. 

 
n  = 

1375 

1375 (10%)² + 1 
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Uji validitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

   
})(y{n })({

)( )(
2222 yxxn

yxxynrxy
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Keterangan : 

r = Koefisien korelasi 

n = Banyaknya data 

x = Variabel yang mempengaruhi 

y = Variabel yang dipengaruhi, Arikunto (2000: 160) 

 

  2) Uji Reliabilitas 

Uji ini diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. sebuah alat 

ukur dikatakan reliabel, andaikan pengulangan pengukuran untuk subyek 

penelitian yang sama menunjukan hasil yang kensisten. Tingkat reliabilitas 

suatu alat ukur dapat diketahui dengan menggunakan metode internal 

consistency. Metode ini hanya memerlukan satu kali pengujian tes saja. 

Karena tes ini diterapkan untuk mengetahui apakah responden telah 

menjawab pertanyaan-pertanyaan sacara konsisten, sehingga kesungguhan 

jawaban dapat dipercaya. 

Untuk menerapkan tes ini, kuisioner harus didesain dalam bentuk 

multi items, yaitu berapa pertanyaan pada hakekatnya sama ditanyakan 

beberapa kali dengan cara yang berbeda. Dengan membandingkan jawaban 



 

 

41

dari beberapa pertanyaan tersebut dapat diketahui konsistensi responden 

dalam  menjawab kuisioner. Hasil ini akan dinyatakan dalam koefisien 

alpha, yang bekisar antara angka 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 

sebuah alat ukur dikatakan semakin reliabel dan sebaliknya. Pada penelitian 

ini penulis menggunakan reliabilitas dengan rumus Alpha Cornbrach (α). 

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila mempunyai nilai alpha lebih 

besar daripada 0,6 Arikunto (2002:171).  

 Rumus Cornbrach Alpha dituliskan sebagai berikut : 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= ∑

2
x

2
j

s
s

 1 
1k

k  α  

Keterangan : k  = banyaknya belahan tes 

      sj
2 = varians belahan j; j = 1, 2,  …. K 

     sx2 = varians skor tes 

 

3.6  Metode Analisis 

a.  Uji Asumsi Klasik 

Dalam mengestimasi dengan menggunakan model regresi, ada beberapa asumsi 

klasik yang harus dipenuhi: 

1) Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas ditujukan untuk menguji situasi adanya (hubungan) 

signifikan di antara variabel-variabel bebas satu dengan lainnya. Untuk 

mendeteksi ada tidak dugaan Multikolinearitas antara variabel-variabel bebas 
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(X) terhadap variabel terikat (Y) tersebut pada model regresi linear berganda, 

maka caranya dengan melihat nilai Variance Inflation Faktor (VIF). Bila nilai 

VIF lebih besar dari sepuluh berarti terdapat Multiko Linearitas (Gujarati, 

1995:164) perhitungan < 10. Hal ini berarti bahwa model yang diajukan tidak 

mengalami gejala multikoleniaritas, sehingga dapat dikatakan bahwa model 

tersebut terbebas dari salah satu penyimpangan asumsi klasik. 

 
 

2) Uji autokorelasi  

Pengukuran adanya gejala autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Nilai Pengukuran Autokorelasi 

 
Durbin – Watson Keterangan 

< 1.38 Ada autokorelasi 
1,38 - 1,72 Tidak ada kesimpulan 
1,72 – 2,28 Tidak ada Autokorelasi 
2,28 – 2,62 Tanpa kesimpulan 

> 2,62 Ada Autokorelasi 
 

 
3) Normalitas (Normality) 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat 

dilakukan beberapa cara : dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua cara 

yaitu melihat histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi 

yang mendekati distribusi normal dan cara kedua yaitu melihat normal 
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probability plot  yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi 

normal.  Dengan melihat tampilan grafik histogram dan garfik normal plot (lihat 

lampiran) dapat disimpulkan bahwa grafik p-plot memberikan pola distribusi 

yang mendekati normal.  

 
 

4) Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk 

semua pengamatan, sehingga merupakan suatu gejala dimana variabel 

penggangu (epilon) mempunyai pengaruh yang berbeda antar pengamatan satu 

dengan lainnya. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya gejala 

Heteroskedastisitas adalah sebagai berikut : 

(a) Jika pola-pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

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

telah terjadi Heteroskedastisitas 

(b) Jika tidak ada pola yang jelas,serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

 
 

b. Regresi Berganda  

Adapun rumus yang digunakan menurut Sugiyono (2002:211) adalah : 

                                      Y = a + b1 X1 + b2 X2 +…+ bnXn 

Dimana:     

          Y = nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat 
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          a  =  bilangan konstanta sebagai titik potong 

          b  = koefisien regresi 

          X = variabel bebas 

Dari rumus tersebut, maka diperoleh persamaan  regresi berganda yang 

akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu: 

Y = a + β1X1 + β2 X2 + β3 X3+ β4 X4+ β5X5+ β6X6+ β7 X7 

  Dimana :  

  a = konstanta 

  x1  = produk 

  x2  = saluran distribusi 

  x3 = harga 

  x4 = promosi 

         x5 = People 

         x6 = Proces 

         x7 = Physical evidence 

 
c. . Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat, seperti dikemukakan Sugiyono (2002:190) dengan 

rumus: 

                              R2/ K    
                                        F =               

                     ( 1 – R2)(n – k- 1) 
Dimana : 
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F  =  F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel 

R2 =  Koefisien determinasi 

n =  jumlah sampel 

k =  jumlah variabel bebas 

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan nilai 

Ftabel . Apabila Fhitung > Ftabel  dengan signifikasi  di bawah 0,05 (5%), maka secara 

bersama-sama (simultan) variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat dan sebaliknya jika Fhitung < Ftabel , maka variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

 
d.  Uji t (uji parsial) 

Uji ini berfungsi untuk menguji signifikasi konstanta dari setiap variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Rumus yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2002:184) sebagai berikut: 

                                                     r 2−n   
                                        t = 
                                             r−1 2 
Dimana : 

t =  thitung  yang selanjutnya dikonsultasikan dengan ttabel 

r =  korelasi parsial yang ditemukan 

n =  jumlah sampel 
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Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan thitung dengan nilai ttabel,. Apabila 

thitung > ttabel dengan tingkat signifikasi dibawah 0,05 (5%), maka secara individu 

(parsial) variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga 

sebaliknya.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

1)   Sejarah perusahaan 

CV. AL KAHFI berdiri pada tanggal  3 April  2001 oleh Bapak 

Andiat Ferianto. CV. AL KAHFI bergerak di bidang pencucian mobil, pada 

awalnya CV. AL KAHFI adalah bekerja sama dengan CV. EL KAHFI. 

Selama 3 tahun Bapak Andiat Ferianto mengumpulkan modal untuk dapat 

mendirikan pencucian mobil ini. Karena besarnya modal maka bahan 

bangunan dibeli secara mengangsur selama tiga tahun disimpan dahulu. 

Dengan berjalannya waktu maka modal yang dikumpulkan telah terpenuhi 

dan akhirnya pada tahun 2000 Bapak Andiat Ferianto memberanikan diri 

untuk mulai membangun perusahaan ini dengan bantuan orang-orang 

terdekatnya. Dengan semangat dan bekerja keras akhirnya dapat diwujudkan 

Pencucian Mobil Al Kahfi Malang. 

Kemudian pada tahun 2003 sampai sekarang CV. AL KAHFI menjadi 

tempat pencucian yang berdiri sendiri mempunyai karyawan  19 karyawan 

yang terdiri dari 1 manajer, 1 bagian administrasi, 2 kasir, 14 bagian 

pencucian dan 1 satpam. CV. AL KAHFI didirikan untuk memberikan 

fasilitas pencucian mobil dengan dilengkapi oleh macam–macam pelayanan 

46 
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yang lain seperti salon mobil. Pencucian Mobil Al Kahfi Malang ini 

mengedepankan layanan jasa yang berkualitas dan pendekatan kepada 

konsumen.  

2) Lokasi Perusahaan 

Pencucian Mobil Al Kahfi Malang berlokasi di Jalan Mayjen 

Panjaitan No. 193 Betek Malang. Letak perusahaan ini berada di pinggir jalan 

dan pada jalur lalu lintas yang ramai dengan tujuan untuk memudahkan 

konsumen untuk menjangkau tempat tersebut. Lokasi Pencucian Mobil Al 

Kahfi Malang dengan luas tanah seluas 1000 meter persegi. Lokasi ini sangat 

strategis dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a) Letak perusahaan berada pada jalur utama sehingga memudahkan konsumen 

untuk menjangkaunya. 

b) Lokasi yang strategis dan luas sehingga pelanggan akan merasa nyaman 

untuk mencucikan mobil. 

 
4.1.2  Struktur Organisasi  

Struktur organisasi perusahaan yang diterapkan oleh Pencucian Mobil Al 

Kahfi Malang berbentuk garis (line organization) yang merupakan bentuk 

organisasi yang paling sederhana (gambar 1). Pada bentuk organisasi ini, aliran 

dari perintah dan tanggungjawab semuanya dipegang oleh pimpinan perusahaan. 

Disini seorang bawahan hanya bertanggung jawab kepada satu orang pimpinan 

saja. Oleh karena itu seorang pimpinan dituntut berpengetahuan yang cukup 

sebab seorang pimpinan tidak memiliki pembantu ahli. 
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4.1.2 Pengasuh PP. Ashabul Kahfi 

Ketua Yayasan Ashabul Kahfi 

Owner Owner 

Manager Al Kahfi Accounting 

Supervisor Supervisor Kasir 

Quality Control  Quality Control  

Crew Crew Crew Crew 

Gambar 1 
Struktur Organisasi CV. Al Kahfi Malang 

Sumber: CV. AlKahfi Malang 
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Jumlah Karyawan  

Jumlah karyawan yang terdapat pada Pencucian Mobil Al Kahfi Malang 

sebanyak 19 orang dengan latar berlakang pendidikan yang berbeda-beda.  

Peraturan yang dibuat perusahaan untuk jam kerja  bagi karyawan adalah 

sebagai berikut: 

Hari senin sampai dengan Jumat  : 09.00 -16.30 WIB 

Istirahat  : 11.30 -12.30 WIB  

Hari sabtu  : 09.00 -15.00 WIB 

 
4.1.3 Tujuan Perusahaan 

Pencucian Mobil Al Kahfi Malang memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Tujuan perusahaan secara umum, antara lain: 

a) Untuk berorientasi pada pasar (konsumen atau pelanggan) dengan 

harapan untuk memperoleh keuntungan (laba) yang maksimum guna 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup. 

b) Memberikan kesejahteraan ekonomi kepada seluruh anggota 

perusahaan yang ada dalam bentuk upah dan kepada masyarakat umum 

sekitarnya dengan menyediakan lapangan kerja. 

c) Untuk memakmurkan kehidupan ekonomi 

d) Membentuk dan menampung tenaga kerja 

e) Memenuhi kebutuhan akan permintaan pencucian mobil untuk kota 

Malang 
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2) Tujuan perusahaan secara khusus, antara lain 

a) Untuk bisa mengembangkan perusahaan  

b) Memberikan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga 

c) Pencucian Mobil Al Kahfi Malang bertujuan meningkatkan keuntungan 

untuk membangun pelayanan yang lebih baik dan canggih. 

 

 4.1.5  Deskripsi Responden 

Penelitian ini pada akhirnya mendapatkan 93 responden yang berasal dari 

pelanggan CV. Al. Kahfi. Jumlah responden yang diteliti tersebut dapat 

digambarkan secara umum tentang usia / umur, dan Jenis Kelamin. 

4.1.5.1 Usia responden 

Variabel   usia merupakan salah satu variabel   yang perlu 

dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen. Hal ini 

disebabkan setiap angkatan usia tertentu memiliki perilaku yang cenderung 

relatif berbeda. Komposisi usia yang berbeda-beda membawa dampak pada 

keanekaragaman perilaku dari masing-masing komposisi tersebut. 

Dari hasil penelitian melalui kuisioner, dapat dikemukakan jumlah 

responden seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini: 
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TABEL 1 
DISKRIPSI RESPONDEN  

BERDASARKAN USIA RESPONDEN 
 

Usia (dalam tahun) Jumlah responden Prosentase (%) 
< 25 

25 - 40 
> 40 

21 
59 
13 

22,58 
63,44 
13,98 

Jumlah 93 100 
Sumber : data primer (diolah) 
 
Dari data yang ditunjukkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa 

responden dalam penelitian ini yang berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 21 

responden atau 22,58%, responden yang berusia antara 25 tahun sampai 40 

tahun sebesar 59 responden atau 63,44% dan  responden yang berusia lebih dari 

40 tahun sebesar 13 responden atau 13,98%. 

 Hal ini menunjukan bahwa mayoritas yang mencuci di CV. Al. Kahfi 

adalah berusia antara 25-40 tahun, dimana usia tersebut merupakan usia 

produktif. 

4.1.5.2  Jenis Kelamin 

Untuk jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 
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TABEL 2 
DISKRIPSI RESPONDEN  

BERDASARKAN JENIS KELAMIN 
 

Jenis Kelamin Jumlah 
responden 

Prosentase (%) 

Perempuan 
Laki-laki 

32 
61 

34,41 
63,59 

Jumlah 93 100 
Sumber : data primer (diolah), 2009 

Dari data yang ditunjukkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian 

besar yang mencuci mobil di CV. Al Kahfi adalah laki-laki yaitu  sebanyak 61 

responden atau 63,59%. Dengan demikian diketahui mayoritas yang mencuci mobil di 

CV. Al Kahfi adalah laki-laki. 

4.1.5.3  Pendidikan Terakhir 
Tabel 3 

Diskripsi Responden 
Berdasarkan Jenis Pendidikan Terakhir 

 
Pendidikan  

Terakhir 
Jumlah responden Prosentase (%) 

SMP 
SMA 
Sarjana 
Lainnya 

2 
11 
 47 
33 

2% 
12% 
50% 
36% 

Jumlah 93 100 
    Sumber : data primer (diolah) 

 

Dari data yang ditunjukkan tabel 3 di atas, kita dapat melihat bahwa 

responden dalam penelitian ini responden yang berpendidikan SMP sebanyak 2 

(2%), pendidikan SMA sebanyak 11 orang (12%), dan sarjana sebanyak 47 (50%) 

serta lainnya  sebanyak 33 (36%). Dengan demikian mayoritas responden CV. Al 

Kahfi adalah sarjana sebanyak 47 responden.  
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4.1.5.4 Pekerjaan Utama 
 

Tabel 4 
Diskripsi Responden 

Berdasarkan Pekerjaan Utama 
 

Pekerjaan  Jumlah responden Prosentase (%) 
Pelajar/Mahasiswa 
PNS 
Swasta 
TNI/Polri 
Lainnya 

23 
21 
33 
11 
5 

25% 
23% 
35% 
12% 
5% 

Jumlah 93             100 
   Sumber : data primer (diolah) 
 

Dari data yang ditunjukkan tabel 4 di atas, bahwa responden dalam 

penelitian ini yang pelajar/mahasiswa sebanyak 23 (25%), PNS sebanyak 21 

orang (23%), dan swasta sebanyak 33 (35%). TNI/Polri sebanyak 11 (12%). 

lainnya sebanyak 5 (5%). Dengan demikian mayoritas pelanggan CV. Al Kahfi 

adalah swasta sebanyak 33 responden. 

 
4.1.5.5 Pendapatan/uang saku anda per bulan 

 
Tabel 5 

Diskripsi Responden 
Berdasarkan Jenis  Pendapatan/uang saku anda per bulan 

 
Pendapatan Perbulan  Jumlah responden Prosentase (%) 

<  Rp. 500.000 
Rp. 501.000 -  Rp. 1.000.000 
Rp. 1.001.000 -  Rp. 1.500.000 
Rp. 1.501.000 -  Rp. 2.000.000 

13 
41 
 28 
11 

14% 
44% 
30% 
12% 

Jumlah 93            100 
Sumber : data primer (diolah) 
 

Dari data yang ditunjukkan tabel 4.5 di atas, bahwa responden dalam 

penelitian ini yang mempunyai pendapatan kurang dari 500.000 sebanyak 13 
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(14%), pendapatan sebanyak Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000 sebanyak 41 orang 

(44%), yang berpendapatan Rp. 1.001.000-Rp. 1.500.000 sebanyak 28 (30%), dan 

yang berpendapatan lebih dari  lainnya sebanyak 5 (5%). Dengan demikian 

mayoritas pelanggan CV. Al Kahfi adalah mempunyai pendapatan antara Rp. 

501.000 -  Rp. 1.000.000. 

  4.1.6  Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap hasil jawaban dari responden. 

Sedangkan untuk menguji validitas dan reliabilitas item dalam penelitian ini digunakan 

metode statistis berikut:   

4.1.6.1 Uji Validitas Dan Reliabilitas Item Dalam Variabel   Produk 

 
TABEL 6 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS ITEM 
DALAM VARIABEL   PRODUK (X1) 

 

ITEM  KOEFISIEN 
KORELASI KETERANGAN 

X1.1- TOTX1 0,8690 Valid 
X1.2–TOT.X1 0,8723 Valid 

Alpha 0,8777 Reliable 
                Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

Sebagaimana yang tampak pada tabel 6, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas 

tergadap indikator  pada variabel perancangan pekerjaan menunjukan bahwa semua 

item pertanyaan dinyatakan diterima (valid). Secara keseluruhan hasil perhitungan lebih 

besar dari 0,220 dengan rentang nilai koefisien korelasi antara 0,8690 sampai 0,8723.  
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Selanjutnya uji kehandalan (reliabilitas) butir-butir pertanyaan pada variabel 

produk memiliki nilai lebih besar dari 0,6 yakni sebesar 0,8777. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki kehandalan yang dapat diterima. 

 
4.1.6.2 Uji Validitas Dan Reliabilitas Item Dalam Variabel Saluran Distribusi 

TABEL 7 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS ITEM 

DALAM VARIABEL SALURAN DISTRIBUSI (X3) 
 

 
 ITEM  

KOEFISIEN 
KORELASI  KETERANGAN  

X3.1–TOT.X3 0,7166 Valid 
X3.2–TOT.X3 0,7267 Valid 

alpha 0,7689 Reliable 
                 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS.  

 
Sebagaimana yang tampak pada tabel 7, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas 

tergadap indikator  pada variabel perancangan pekerjaan menunjukan bahwa semua 

item pertanyaan dinyatakan diterima (valid). Secara keseluruhan hasil perhitungan lebih 

besar dari 0,220 dengan rentang nilai koefisien korelasi antara 0,7166 sampai 0,7267.  

Selanjutnya uji kehandalan (reliabilitas) butir-butir pertanyaan pada variabel 

produk memiliki nilai lebih besar dari 0,6 yakni sebesar 0,7689. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki kehandalan yang dapat diterima. 
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4.1.6.3 Uji Validitas Dan Reliabilitas Item Dalam Variabel Proses Jasa 

TABEL 8 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS ITEM 

DALAM VARIABEL   PROSES JASA (X5) 
 

ITEM  KOEFISIEN 
KORELASI  KETERANGAN  

X5.1–TOT.X5 0,7351 Valid 
X5.2–TOT.X5 0,7922 Valid 

alpha 0,8039 Reliable 
              Sumber : Hasil Pengolahan SPSS.  

Sebagaimana yang tampak pada tabel 5, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas 

tergadap indikator  pada variabel perancangan pekerjaan menunjukan bahwa semua 

item pertanyaan dinyatakan diterima (valid). Secara keseluruhan hasil perhitungan lebih 

besar dari 0,220 dengan rentang nilai koefisien korelasi antara 0,7351 sampai 0,7922.  

Selanjutnya uji kehandalan (reliabilitas) butir-butir pertanyaan pada variabel 

produk memiliki nilai lebih besar dari 0,6 yakni sebesar 0,8039. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki kehandalan yang dapat diterima. 

4.1.6.4 Uji Validitas Dan Reliabilitas Item Dalam Variabel Bukti Fisik 

TABEL 9 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS ITEM 

DALAM VARIABEL   BUKTI FISIK (X7) 
 

ITEM  KOEFISIEN 
KORELASI  KETERANGAN  

X6.1–TOT.X6 0,7485 Valid 
X6.2–TOT.X6 0,7430 Valid 

alpha 0,7780 Reliable 
                Sumber : Hasil Pengolahan SPSS.  

Sebagaimana yang tampak pada tabel 6, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas 

tergadap indikator  pada variabel perancangan pekerjaan menunjukan bahwa semua 
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item pertanyaan dinyatakan diterima (valid). Secara keseluruhan hasil perhitungan lebih 

besar dari 0,220 dengan rentang nilai koefisien korelasi antara 0,7430 sampai 0,7485.  

Selanjutnya uji kehandalan (reliabilitas) butir-butir pertanyaan pada variabel 

produk memiliki nilai lebih besar dari 0,6 yakni sebesar 0,7780. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki kehandalan yang dapat diterima. 

4.1.6.5 Uji Validitas Dan Reliabilitas Item Dalam Variabel Keputusan Konsumen 

 
TABEL 10 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS ITEM 
PADA VARIABEL   KEPUTUSAN KONSUMEN (Y) 

 

ITEM  KOEFISIEN 
KORELASI  KETERANGAN  

Y1-Y 0,7361 Valid 
Y2-Y 0,8127 Valid 
Y3-Y 0,4852 Valid 
Alpha 0,7678 Reliable  

                Sumber : Hasil Pengolahan SPSS  

 
Sebagaimana yang tampak pada tabel 10, dapat diketahui bahwa hasil uji 

validitas tergadap indikator  pada variabel perancangan pekerjaan menunjukan bahwa 

semua item pertanyaan dinyatakan diterima (valid). Secara keseluruhan hasil 

perhitungan lebih besar dari 0,220 dengan rentang nilai koefisien korelasi antara 0,4852 

sampai 0,8127.  

Selanjutnya uji kehandalan (reliabilitas) butir-butir pertanyaan pada variabel 

produk memiliki nilai lebih besar dari 0,6 yakni sebesar 0,7678. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki kehandalan yang dapat diterima. 
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4.2 Analisa Data 

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat tujuh buah hipotesis yang hendak 

diuji dalam penelitian ini. Adapun hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Pemenuhan asumsi klasik  

4.2.1.1 Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas ditujukan untuk menguji situasi adanya (hubungan) 

signifikan di antara variabel-variabel bebas satu dengan lainnya. Untuk 

mendeteksi ada tidak dugaan Multikolinearitas antara variabel-variabel bebas 

(Xi) terhadap variabel terikat (Y) tersebut pada model regresi linear berganda, 

maka caranya dengan melihat nilai Variance Inflation Faktor (VIF). 

Bila nilai VIF lebih besar dari sepuluh berarti terdapat Multiko Linearitas 

(Gujarati, 1995:164). Adapun hasil dari pengujian model untuk memdeteksi ada 

tidaknya multikolenieritas dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini. 

Tabel 11 

Nilai Variance Inflation Factor (VIF) 
 

Variabel bebas Nilai VIF 
Produk 1,412 
Harga 1,244 
Saluran distribusi 1,128 
Promosi 1,364 
Penyedia jasa 1,295 
Proses jasa 1,250 
Bukti fisik 1,131 

        Sumber data : Pengolahan SPSS 

Berdasarkan tabel 11, ternyata nilai VIF yang diperoleh dari hasil 

perhitungan < 10. Hal ini berarti bahwa model yang diajukan tidak mengalami 
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gejala multikoleniaritas, sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut 

terbebas dari salah satu penyimpangan asumsi klasik. 

 
4.2.1.2 Uji autokorelasi  

Pengukuran adanya gejala autokorelasi dapat dilihat pada tabel 12 

sebagai berikut: 

 
Tabel 12 

Nilai Pengukuran Autokorelasi 
 

Durbin – Watson Keterangan 
< 1.38 Ada autokorelasi 

1,38 - 1,72 Tidak ada kesimpulan 
1,72 – 2,28 Tidak ada Autokorelasi 
2,28 – 2,62 Tanpa kesimpulan 

> 2,62 Ada Autokorelasi 
 

Dengan adanya kriteria pengukuran autokorelasi tersebut, maka 

dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil Durbin-Watson hitung 

sebesar 1,926 dikarenakan hasil dari DW terletak diantara 2,28 – 2,62 maka 

didapatkan hasil "tanpa kesimpulan", sehingga dapat  diasumsikan bahwa 

model yang diajukan terbebas dari gejala penyimpangan asumsi klasik yang 

kedua, yaitu autokorelasi. 

 
4.2.1.3 Normalitas (Normality) 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat 
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dilakukan beberapa cara : dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua cara 

yaitu melihat histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi 

yang mendekati distribusi normal dan cara kedua yaitu melihat normal 

probability plot  yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi 

normal.  Dengan melihat tampilan grafik histogram dan garfik normal plot (lihat 

lampiran) dapat disimpulkan bahwa grafik p-plot memberikan pola distribusi 

yang mendekati normal.  

 
Gambar 2 

Grafik Normalitas 
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Berdasarkan gambar diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis 
diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian 
dikatakan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi 
normalitas. 

 
4.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk 

semua pengamatan, sehingga merupakan suatu gejala dimana variabel 

penggangu (epilon) mempunyai pengaruh yang berbeda antar pengamatan satu 
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dengan lainnya. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya gejala 

Heteroskedastisitas adalah sebagai berikut : 

(c) Jika pola-pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

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

telah terjadi Heteroskedastisitas 

(d) Jika tidak ada pola yang jelas,serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

 
Gambar 3 

                                              Grafik Scatterplot 
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Bedasarkan hasil gambar diatas  untuk terlihat bahwa titik-titik 

menyebar tidak membentuk suatu pola, dan terletak diatas dan dibawah 

sumbu Y, (diagram Scatterplot)  sehingga dapat dikatakan tidak terjadi gejala 

Heteroskedastisitas. 
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4.2.2  Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis pertama menguji apakah  bauran pemasaran (produk, 

saluran distribusi, harga dan promosi, People, Proces, Physical evidence) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

memilih jasa pencucian mobil. Untuk menguji hipotesis pertama digunakan alat 

analisis regresi berganda (uji F) yang nampak pada tabel berikut ini :  

 
TABEL 13 

 
HASIL PENGUJIAN KOEFISIEN REGRESI 

ANTARA VARIABEL   BEBAS DAN VARIABEL   TERIKAT 
Model Summaryb

.744a .554 .517 1.20 .554 15.091 7 85 .000 1.926
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), bukti fisik, produk, saluran distribusi, harga, proses jasa, penyedia jasa, promosia. 

Dependent Variable: keputusan konsumenb. 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS.  

Keterangan: 

 F tabel sebesar 2,37 

R square 0,744; menunjukkan bahwa pengaruh bauran pemasaran (produk, 

saluran distribusi, harga dan promosi, People, Proces, Physical evidence) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa 

pencucian mobil atau sebesar 74,4%, sedangkan sisanya (100%- 74,4% = 25,6%) 

menunjukkan bahwa variabel   Keputusan  mencuci mobil dipengaruhi oleh 

variabel   lain yang tidak diteliti. 
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Dari tabel  8 tampak bahwa  F  hitung sebesar 15,091 serta F tabel sebesar 

2,37. Oleh karena itu F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat diartikan 

bahwa produk, saluran distribusi, harga dan promosi, People, Proces, Physical 

evidence) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam memilih jasa pencucian mobil. 

 
4.2.3 Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua menguji bauran pemasaran (produk, saluran distribusi, 

harga dan promosi, People, Proces, Physical evidence) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa pencucian mobil. 

Sedangkan kriteria pengujian hipotesis kedua adalah sebagai berikut : 

Jika t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak 

Jika t hitung < t tabel maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

Dalam rangka menguji hipotesis kedua, maka diperlukan suatu pengujian 

dengan menggunakan alat statistik, dalam pengujian ini yang digunakan adalah 

alat uji berupa regresi berganda (Uji t). Uji hipotesis yang ditetapkan adalah 

sebagai berikut : 

Ho  : x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7(menunjukkan variabel x1, x2, x3, x4, x5, x6,x7) 

mempunyai pegaruh secara parsial terhadap variabel  Y) 

Ha : x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7 (menunjukkan variabel x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 

mempunyai pegaruh secara parsial terhadap variabel  Y). 

Dengan menggunakan regresi berganda maka dapat diperoleh hasil 

perhitungan secara keseluruhan sebagai berikut : 



 

 

65

 
TABEL 14 

HASIL PENGUJIAN KOEFISIEN REGRESI 
ANTARA VARIABEL   BEBAS DAN VARIABEL   TERIKAT 

Variabel 
Bebas Standardized t Hitung t Tabel Keputusan 

Terhadap Ho Keterangan 

X1 0,475 5,524 1,684 Ditolak Signifikan 
X2 0,061 2,749 1,684 Ditolak Signifikan 
X3 0,113 2,475 1,684 Ditolak Signifikan 
X4 0,208 2,459 1,684 Ditolak Signifikan 
X5 0,084 1,020 1,684 Diterima Tidak Signifikan 
X6 0,148 2,828 1,684 Ditolak Signifikan 
X7 0,466 6,046 1,684 Ditolak Signifikan 

R2 
 =  0,554  

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan  pada  hasil  estimasi regresi  yang  tampak  pada  tabel di  

atas  diketahui  bahwa  dari  tujuh  variabel    bebas  semua variabel   mempunyai 

koefisien regresi bertanda positif terhadap keputusan konsumen dalam memilih 

jasa pencucian mobil artinya variabel   bebas mempunyai arah yang sama antara 

variabel x dengan variabel y terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa 

pencucian mobil. Untuk mengetahui  pengaruh variabel bebas terhadap variabel  

terikat, maka digunakan teknik regresi berganda menggunakan metode 

Standardized dengan persamaan sebagai berikut : 

Y =  β1X1 + β2 X2 + β3 X3+ β4 X4+ β5X5+ β6X6+ β7 X7 
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Y = 0,475X1 + 0,061 X2   + 0,113X3   + 0,208X4  + 0,084 X5   + 0,148X6   + 

0,466X7 

Hasil persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

1) Koefisien regresi beta untuk variabel X1 sebesar 0,475 yang artinya ada pengaruh 

secara parsial variabel produk terhadap keputusan konsumen sebesar 0,475. 

Koefisien bertanda positif artinya apabila produk bertambah maka keputusan 

konsumen bertambah. 

2) Koefisien regresi beta untuk variabel X2 sebesar 0,061 yang artinya ada pengaruh 

secara parsial variabel harga terhadap keputusan konsumen sebesar 0,061. 

Koefisien bertanda positif artinya apabila harga bertambah maka keputusan 

konsumen bertambah. 

3) Koefisien regresi beta untuk variabel X3 sebesar 0,113 yang artinya ada pengaruh 

secara parsial variabel lokasi terhadap keputusan konsumen sebesar 0,113. 

Koefisien bertanda positif artinya apabila lokasi bertambah maka keputusan 

konsumen bertambah. 

4)  Koefisien regresi beta untuk variabel X4 sebesar 0,208 yang artinya ada pengaruh 

secara parsial variabel promosi terhadap keputusan konsumen sebesar 0,208. 

Koefisien bertanda positif artinya apabila promosi bertambah maka keputusan 

konsumen bertambah. 

5) Koefisien regresi beta untuk variabel X5 sebesar 0,084 yang artinya ada pengaruh 

secara parsial variabel penyedia jasa terhadap keputusan konsumen sebesar 0,084. 
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Koefisien bertanda positif artinya apabila penyedia jasa bertambah maka keputusan 

konsumen bertambah. 

6) Koefisien regresi beta untuk variabel X6 sebesar 0,148 yang artinya ada pengaruh 

secara parsial variabel proses jasa terhadap keputusan konsumen sebesar 0,148. 

Koefisien bertanda positif artinya apabila proses bertambah maka keputusan 

konsumen bertambah. 

7) Koefisien regresi beta untuk variabel X7 sebesar 0,466 yang artinya ada pengaruh 

secara parsial variabel bukti fisik terhadap keputusan konsumen sebesar 0,466. 

Koefisien bertanda positif artinya apabila bukti fisik bertambah maka keputusan 

konsumen bertambah. 

Masing-masing variabel dapat diuji untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel adalah sebagai berikut: 

4.2.3.1 Pengaruh Produk  terhadap keputusan  konsumen memilih pencucian mobil CV. 

Alkafi 

Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan nilai  b1 = 0,475 nilai t = 5,524 

(thitung = 5,524 > ttabel = 1,658) pada taraf kepercayaan 95%; nilai probabilitas = 0,000 

(p < 0,05); SE sebesar 13,3%. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara produk terhadap keputusan konsumen pada taraf kepercayaan 95% 

dengan koefisien regresi b1 =0,475. 

4.2.3.2 Pengaruh Harga keputusan  konsumen memilih pencucian mobil CV. Alkafi 

Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan nilai  b2 = 0,061 nilai t = 2,749 

(thitung = 2,749 > ttabel = 1,658) pada taraf kepercayaan 95%; nilai probabilitas = 0,005 
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(p < 0,05); SE sebesar 23,9%. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara harga terhadap keputusan konsumen pada taraf kepercayaan 95%  

dengan koefisien regresi b2 =0,061. 

4.2.3.3 Pengaruh Saluran Distribunsi terhadap keputusan  konsumen memilih pencucian 

mobil CV. Alkafi 

Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan nilai  b3 = 0,113 nilai t = 2,475 

(thitung = 2,475 > ttabel = 1,658) pada taraf kepercayaan 95%; nilai probabilitas = 0,001 

(p < 0,05); SE sebesar 14,9%. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara saluran distribusi terhadap keputusan konsumen pada taraf 

kepercayaan 95% dengan koefisien regresi b3 =0,113. 

  
4.2.3.4 Pengaruh Promosi  terhadap keputusan  konsumen memilih pencucian mobil 

CV. Alkafi 

Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan nilai  b4 = 0,208 nilai t = 2,459 

(thitung = 2,459 > ttabel = 1,658) pada taraf kepercayaan 95%; nilai probabilitas = 0,016 

(p < 0,05); SE sebesar 15,2%. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara promosi terhadap keputusan konsumen pada taraf kepercayaan 95% 

dengan koefisien regresi b4 =0,208. 

 
4.2.3.5 Pengaruh Penyedia Jasa  terhadap keputusan  konsumen memilih pencucian 

mobil CV. Alkafi 

Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan nilai  b5 = 0,084 nilai t = 1,020 

(thitung = 1,020 > ttabel = 1,658) pada taraf kepercayaan 95%; nilai probabilitas = 
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0,0311 (0,311< 0,05); SE sebesar 11,2%. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara penyedia jasa terhadap keputusan konsumen pada taraf 

kepercayaan 95% dengan koefisien regresi b4 =0,084. 

 
4.2.3.6 Pengaruh Proses  terhadap keputusan  konsumen memilih pencucian mobil CV. 

Alkafi 

Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan nilai  b6 = 0,148 nilai t = 2,828 

(thitung = 2,828 > ttabel = 1,658) pada taraf kepercayaan 95%; nilai probabilitas = 

0,007(0,007 < 0,05); SE sebesar 10%. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara proses terhadap keputusan konsumen pada taraf kepercayaan 

95% dengan koefisien regresi b6 =0,148. 

 
4.2.3.7 Pengaruh Bukti Fisik  terhadap keputusan  konsumen memilih pencucian mobil 

CV. Alkafi 

Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan nilai  b7 = 0,466 nilai t = 6,046 

(thitung = 6,046 > ttabel = 1,658) pada taraf kepercayaan 95%; nilai probabilitas = 0,000 

(0,000 < 0,05); SE sebesar 14,5%. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara bukti fisik terhadap keputusan konsumen pada taraf kepercayaan 

95% dengan koefisien regresi b6 =0,466. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan, dapat dilihat adanya 

bukti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Produk, harga, tempat, promosi, 

penyampai jasa, bukti fisik, dan proses terhadap keputusan konsumen memilih 

antara bukti fisik terhadap keputusan konsumen dalam memilih tempat pencucian 
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mobil CV. Al. Kahfi. Pengaruhnya positif apabila variabel Produk, harga, tempat, 

promosi, penyampai jasa, bukti fisik, dan proses naik maka keputusan konsumen 

akan naik begitu juga sebaliknya apabila variabel Produk, harga, tempat, promosi, 

penyampai jasa, bukti fisik, dan proses turun maka keputusan konsumen juga turun. 

Apabila melihat dari berbagai hal tersebut di atas, produk dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan, penyempurnaan, dan 

peningkatan kualitas produk lebih baik lagi dalam rangka menarik minat konsumen 

untuk melakukan pencucian mobil pada                CV. Al Kahfi Malang.  

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa produk mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan memilih tempat pencucian. Dalam 

upayanya memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, perusahaan harus 

mengetahui dimensi atau bagian manakah dari kualitas yang mendapatkan perhatian 

dan penilaian lebih dari konsumen. Keistimewaan yang dimiliki suatu produk dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya menarik konsumen. Dalam hal 

ini perusahaan perlu menciptakan suatu strategi dengan memberikan sesuatu yang 

berbeda dan lebih unggul dari produk pesaing kepada konsumen. Kotler (1997:252) 

menyatakan bahwa perusahaan dapat menciptakan versi tambahan dengan 

menambahkan keistimewaan ekstra. Tiap keistimewaan mungkin menarik pembeli 

tambahan. Selain itu (Kotler, 1997:317) juga mengemukakan bahwa strategi 

peningkatan keistimewaan memiliki beberapa keuntungan. Berbagai keistimewaan 

baru membangun citra inovatif perusahaan dan memenangkan kesetiaan segmen 
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pasar tertentu yang menghargai keistimewaan tersebut. Kelemahan utamanya adalah 

strategi peningkatan keistimewaan sangat mudah ditiru; kecuali jika ada keuntungan 

permanen bagi yang pertama di pasar.  

Berdasarkan pendapat tersebut serta dalam hubungannya dengan penelitian 

ini, dapat dikatakan bahwa keistimewaan harga berpengaruh dalam menarik minat 

konsumen untuk memilih antara bukti fisik terhadap keputusan konsumen dalam 

memilih tempat pencucian mobil CV. Al. Kahfi. Hasil penelitian ini juga 

mempunyai kesesuaian dengan hasil penelitian yang relevan, dimana menurut hasil 

penelitian tersebut dinyatakan bahwa keistimewaan atau ciri khas produk 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk (Suhermin, 

2004:63).  

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran jasa yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produknya kepada 

konsumen. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran.  

Promosi pada hakekatnya adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk 

menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar sasaran, untuk 

memberi informasi tentang keistimewaan konsumen, dan yang paling penting adalah 

tentang keberadaannya, untuk mengubah sikap ataupun untuk mendorong orang 

untuk bertindak, dalam hal ini membeli. 

Antara promosi dan produk tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan 

satu kesatuan dalam mensukseskan pemasaran suatu perusahaan. Apabila produk 
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yang ditawarkan itu baik, sesuai dengan selera konsumen, dibarengi dengan teknik 

promosi yang tepat maka hal ini akan dapat membantu suksesnya pemasaran. 

Menurut Payne (2000:33) orang-orang merupakan unsur yang penting, baik 

dalam produksi maupun penyampaian kebanyakan jasa. Orang-orang secara 

bertahap menjadi bagian diferensiasi yang mana perusahaan-perusahaan jasa 

mencoba menciptakan nilai tambah dan memperoleh keunggulan kompetitif. 

Langkah aktual yang dialami konsumen, atau aliran operasional jasa akan 

menjadi bukti yang akan dipakai konsumen untuk menilai jasa. Menurut Payne 

(2000:210) proses menciptakan dan memberikan jasa pada pelanggan merupakan 

faktor utama dalam bauran pemasaran, karena pelanggan jasa akan memandang 

sistem pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari jasa itu sendiri. Hal ini terbukti 

dari hasil penelitian bahwa produk yang mempunyai pengaruh paling dominan 

dengan nilai beta sebesar 0,475. 

Semua kegiatan pekerjaan adalah merupakan proses. Proses ini meliputi 

mekanisme pelayanan, prosedur, jadwal kegiatan serta rutinitas suatu jasa diberikan 

kepada pelanggan. Lingkungan fisik dari perusahaan jasa adalah tempat dimana jasa 

diciptakan serta tempat dimana pemberi jasa dan pelanggan berinteraksi. Bukti-bukti 

fisik ini dapat mempengaruhi persepsi penerima jasa atas kualitas jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

Meski jasa pencucian dan perawatan mobil terus menjamur, CV. Al Kahfi  

tidak gentar menghadapi persaingan. Bisnis jasa pencucian dan perawatan mobil 
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diprediksi masih akan terus berkibar. Ini tak terlepas dari pertumbuhan populasi 

mobil di Indonesia, bahkan di masa krisis sekalipun.  

Pemilik mobil yang melakukan perawatan secara menyeluruh hingga 

pemolesan body sampai ke pembersihan bagian interior hanya segelintir orang saja, 

dalam pengerjaannya pun banyak yang salah cara dan tetap perbandingannya lebih 

banyak yang enggan untuk melakukannya perawatan mobil sendiri, karena 

disebabkan banyak faktor, salah satunya dikarenakan sang pemilik tidak memiliki 

cukup waktu untuk itu semua karena faktor kesibukkan. Solusi dari itu semua, 

akhirnya pemilik mobil memanfaatkan jasa perawatan mobil atau salon mobil untuk 

melakukan perawatan mobilnya secara menyeluruh. Pengerjaan salon mobil itu 

sendiri umumnya hanya mencakup 2 jenis pelayanan : 

1. Car Wash : Layanan pencucian mobil dengan menggunakan shampoo khusus 

yang dapat membersihkan dan menjaga kilap dan warna cat mobil. 

Pengerjaannya ada yang masih manual ataupun menggunkan mesin car wash. 

2. Perawatan Auto Glym / Glare : Adalah layanan perawatan kebersihan dan 

keindahan mobil secara menyeluruh, mulai dari interior, eksterior sampai mesin 

mobil. Cakupannya  menghilangkan goresan halus body, Warna cat akan 

kembali segar seperti baru, Interior mobil jadi bersih sampai mesin pun dapat 

menjadi bersih. 

Namun saat ini pelayanan salon mobil juga semakin meluas tidak hanya 

sebatas dari 2 jenis pelayanan seperti tertulis diatas, namun pelayanan lainnya 

seperti paint protection dan pelapisan anti karat, menghilangkan penyok skala kecil 
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dan banyak lagi, setiap salon mobil mengembangkan jenis pelayanan yang berbeda-

beda. Menggunakan jasa salon mobil memang menjadi solusi perawatan yang benar, 

akan tetapi kenyataannya, dari sekian banyak tempat salon mobil, ternyata tidak 

semua salon mobil di Indonesia dapat memberikan pelayanan yang baik dan benar, 

sehingga ujung-ujungnya dapat memberikan hasil perawatan yang kurang 

memuaskan atau bahkan malah memperburuk kondisi mobil, seperti misalnya 

banyaknya goresan halus, warna cat yang memudar, interior yang menjadi lebih 

cepat berbau dan lain sebagainya. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang konsumen 

yang mengalami kekecewaan dalam hal ini, yang bisa disalahkan konsumen itu 

sendiri, karena dia juga yang tidak teliti dalam memilih salon mobil. 

Untuk itu agar Konsumen  yang ingin menggunakan jasa salon mobil, ada 

baiknya memperhatikan dan mencari tahu dulu kredibilitas/ ke-professional-an salon 

mobil tersebut agar tidak mengalami kekecewaan yang sangat merugikan. Untuk 

mengetahui bagus atau tidak sebuah salon mobil sebenarnya banyak cara yang 

mudah untuk dilakukan calon konsumen. Intinya secara kualitas hasil salon jelas 

ditentukan dari beberapa faktor, yaitu : 

• Bahan dan alat yang berkualitas tinggi tentunya akan memberikan hasil yang 

cukup memuaskan buat konsumen. Seorang konsumen sebenarnya punya hak 

untuk mengetahui apa saja bahan dan alat yang digunakan salon tersebut dengan 

bertanya sebaik mungkin ke pengelola dan umumnya salon mobil yang 

professional akan memperlihatkan bahan dan alat yang digunakan, karena itu 

yang dapat menjadi nilai jualnya.  
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• Pekerja / SDM salon mobil tidak hanya dibutuhkan keahlian yang baik, akan 

tetapi dibutuhkan juga kesabaran, ketelitian dalam proses pengerjaan dari awal 

sampai akhir dan tak lupa juga menguasai prinsip kerja bahan dan alat perawatan 

yang digunakan agar tepat sasaran. Misalnya pekerja harus mengetahui setiap 

bahan perawatan untuk interior dan eksterior sesuai dengan bahannya. Cara 

mengetahuinya, Konsumen  juga boleh menanyakannya pada pengelola, apakah 

salon mobilnya mempunyai standarisasi langkah pengerjaan yang dipakai untuk 

mengatur pekerjanya. Pastikan sebelum melakukan pemolesan, salon mobil 

tersebut harus melakukan proses pencucian mobil, meskipun tidak mempunyai 

fasilitas khusus pencucian mobil. 

• Jenis Pelayanan yang diberikan salon mobil tersebut cukup menyediakan banyak 

pilihan paket perawatan, karena dari sini konsumen bisa memilih sesuai dengan 

kebutuhan perawatan untuk mobilnya. Misalnya ada pilihan perawatan khusus 

pencucian, pemolesan cat body untuk menghilangkan jamur, perawatan kaca, 

full interior ataupun eksterior. Dengan begitu Konsumen  juga tidak perlu 

melakukan perawatan yang sebenarnya belum dibutuhkan, misalnya saat datang 

ke salon mobil sebenarnya hanya ingin melakukan perawatan kaca saja, namun 

karena tidak ada pilihan paket, Konsumen  jadi harus membayar perawatan 

eksterior secara menyeluruh hingga poles body. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh bauran pemasaran terhadap, 

keputusan konsumen CV.Al Kahfi yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama, antara variabel bauran 

pemasaran (produk, saluran distribusi, harga dan promosi, People, Proces, 

Physical evidence) terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa pencucian 

mobil. 

2. Terdapat pengaruh bauran pemasaran (produk, saluran distribusi, harga dan 

promosi, Proces, Physical evidence) secara parsial terhadap keputusan konsumen 

dalam memilih jasa pencucian mobil. Dari ketujuh variabel enam variabel 

berpengaruh signifikan yaitu produk, saluran distribusi, harga dan promosi, 

Proces, Physical evidence sedangkan satu variabel tidak berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen yaitu penyedia jasa (people).  

 
5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa 

saran yang diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran dan menjadi bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan perbaikan di masa yang 

akan datang, antara lain: 

76 
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1. Dengan tidak terbuktinya promosi dan penyedia jasa maka sebaiknya perusahaan 

lebih meningkatkan promosi sehingga penjualan tiket akan meningkat sesuai 

dengan target yang ditetapkan perusahaan. 

2. Disamping memperhatikan bauran pemasaran diharapkan meningkatkan 

pelayanan kepada para konsumen sehingga lebih meningkatkan penjualan 

sehingga laba sesuai dengan yang ditargetkan.  

3. Masih terbuka peluang untuk melakukan penelitian tentang pengaruh bauran 

pemasaran terhadap, keputusan konsumen CV.Al Kahfi, seperti menambah obyek, 

sampel serta variabel-variabel lain yang belum diteliti atau dengan mengkaji lebih 

dalam faktor Bauran Pemasaran yang secara empiris dalam penelitian ini. 
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