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ABSTRAKSI 

PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN 

KONSUMEN DALAM MEMILIH ELLADERMA DI KOTA MALANG 

SEBAGAI SKIN HEALTH CLNIC 

Oleh : Adethya M Ashar 

Dosen Pembimbing : Dr. Fatchur Rohman, SE., MSi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh yang 

signifikan dari variabel bauran komunikasi pemasaran secara simultan dan parsial 

terhadap keputusan konsumen dalam berbelanja pada industry usaha kreatif distro,  serta 

untuk menganalisis variabel bauran komunikasi pemasaran yang berpengaruh dominan 

terhadap keputusan konsumen dalam berbelanja pada industry usaha kreatif distro. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksplanatory research yang menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Pengujian hipotesa 

diperoleh melalui serangkaian proses yang meliputi pengambilan sampel, pengambilan 

data, pengujian data, dan analisis data. Sampel sejumlah 80 responden, teknik 

pengambilan sampel menggunakan cara non probability sampling, teknik purposive 

sampling. Pengambilan data dilakukan melalui kuesioner dan pengujian data dilakukan 

dengan program SPSS. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, semua variabel yang terdiri 

dari periklanan (advertising); promosi penjualan (sales promotion); hubungan 

masyarakat dan publisitas (public relations and publicity); acara dan 

pengalaman;(sponsorship); serta pemasaran langsung (direct marketing) dan 

pemsaran interaktif (online marketing) berpengaruh terhadap keputusan konsumen 



dalam berbelanja pada industry usaha kreatif distro. Hasil penelitian menunjukkan Fhitung 

> Ftabel (9,457 > 2,226) atau Sig. F < 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti bahwa secara 

simultan (bersama-sama), periklanan (advertising); promosi penjualan (sales 

promotion); hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and publicity); 

acara dan pengalaman;(sponsorship); serta pemasaran langsung (direct marketing) 

dan pemsaran interaktif (online marketing)  berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

konsumen. Secara parsial Variable periklanan (advertising); promosi penjualan (sales 

promotion; serta pemasaran langsung (direct marketing) dan pemsaran interaktif 

(online marketing) mempengaruhi keputusan konsumen dalam berbelanja di Bandung 

Sport Distro,. Variabel yang dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen adalah 

variabel pemasaran langsung (direct marketing) (X5) yang mempunyai koefisien Beta 

terbesar sebesar 0,332 dibandingkan koefisien variabel bebas lainnya.  

Hasil penelitian diharapkan akan menjadi saran bagi Bandung Sport Distro untuk 

meningkatkan kualitas bauran komunikasi pemasaran dalam meningkatkan keputusan 

konsumen. 

 

Kata kunci :  

Bauran komunikasi pemasaran, periklanan (advertising); 

 promosi penjualan (sales promotion);  

hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and publicity); acara dan 

pengalaman(sponsorship); serta pemasaran langsung (direct marketing) dan 

pemsaran interaktif (online marketing , Keputusan Konsumen. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

 Pada era globalisasi ini, persaingan bisnis dalam bidang clothing (pakaian) 

semakin ketat mengingat banyaknya pelaku bisnis yang bersaing di dalamnya. Para 

pelaku bisnis dituntut menerapkan strategi yang tepat dalam dunia bisnis yang di 

jalankan agar usaha tersebut bisa tetap bersaing di pasaran. Perkembangan ekonomi 

yang pesat, menimbulkan persaingan antara perusahaan terutama yang bergerak pada 

bidang yang sama. Sering kali perusahaan gagal mencapai target perusahaan karena 

kalah bersaing dengan para kompetitor dan tidak dapat menciptakan suatu produk 

yang sesuai dengan selera konsumen.  

     Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan sebagai Tahun 

Industri Kreatif. Berbicara pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, Industri 

Clothing lokal dan Distro (Distribution Outlet) adalah salah satu contoh tersukses 

bagaimana sebuah industri berkembang secara mandiri yang berbasiskan desain dan 

pergerakan komunitas. (www.12‐monkeys.com, Monumen Perjuangan, Bandung 

,diakses 4 Agustus 2010)  .  

     Distro atau clothing merupakan salah satu peluang  usaha yang sangat prospektif 

bagi remaja kreatif maupun orang dewasa yang memiliki bakat alami dalam 

mendesain dan menjadi pengrajin sablon.  Antara distro dan clothing memang 

berbeda nama, namun saling berkaitan. Clothing adalah suatu bidang usaha yang 

memproduksi suatu produk pakaian atau mode dengan menggunakan brand (merek) 

sendiri. Hal ini bisa memasarkannya sendiri atau bekerja sama dengan distro untuk 
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memasarkannya. Sedangkan distro merupakan bidang usaha yang hanya memasarkan 

produk dari clothing tertentu. Clothing merupakan industri kreatif yang memiliki dua 

ciri khas, yakni independen dan mengandalkan networking (jaringan) yang luas. 

     Saat ini jumlah pelaku industri kreatif distro dan clothing di Indonesia terus 

bertambah. Sebab, produk t-shirt yang dihasilkan usaha ini mampu membuat para 

remaja menjadi lebih percaya diri ketika tampil di hadapan publik. Apalagi konsep 

visual yang ditampilkan di t-shirt dibuat dalam jumlah terbatas (limited) dan bisa 

menaikan gengsi serta identitas pemakainya. Jadi, industri kreatif distro dan clothing 

tidak sekadar menjual baju, tapi ada image kuat yang melekat bagi pemakai dan 

pembuat  bajunya. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan satu-satunya 

negara yang pertumbuhan distro dan clothingnya cepat. Pangsa dari usaha clothing 

atau Distro di Indonesia baru 40 persen, namun para pelaku bisnis clothing di 

Indonensia optimis pangsa pasar akan terus meningkat seiring dengan 

berkembangnya jenis usaha ini. Sampai awal tahun 2010, jumlah clothing dan distro 

mencapai 1.000, yang tersebar di 94 kota di seluruh Indonesia (www.indonesia-

monitor.com, diakses 10 Agustus 2010).  

 Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

tergantung dari strategi pemasaran yang ada di perusahaan tersebut. Setiap 

perusahaan menggunakan sejumlah cara untuk mendapat respon dari konsumen 

terhadap kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu cara yang 

digunakan perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran adalah dengan 

menerapkan marketing communication mix . Dimana marketing communication mix 

merupakan salah satu elemen dalam pemasaran yang memegang peran penting bagi 
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perusahaan. Salah satu peran pentingnya adalah untuk mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan dalam membeli produk (Kotler :2007). 

Salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh 

keuntungan yang optimum, sehingga dapat digunakan untuk membiayai 

operasionalisasi perusahaan, membayar gaji dan upah serta untuk menutup biaya-

biaya yang lain. Untuk memperoleh keuntungan yang optimum salah satunya 

dipengaruhi oleh pelaksanaan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga 

perusahaan harus menentukan strategi komunikasi pemasarannya dengan tepat. 

Dewasa ini, pasar tidak hanya dikuasai oleh produsen, tetapi konsumen juga 

ikut berperan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pesaing yang menghasilkan produk 

atau jasa yang identik sehingga setiap perusahaan dituntut untuk menetapkan strategi 

pemasaran yang paling efektif sehingga dapat mempertahankan dan memperbesar 

jumlah konsumennya. Untuk itu perusahaan harus melakukan penyesuaian produk, 

kebijakan harga yang diambil, saluran distribusi dan strategi promosi yang 

digunakan. 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program 

pemasaran atau strategi pemasaran. Betapapun bagusnya suatu produk, bila 

konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin produk itu berguna maka 

konsumen tidak akan membelinya. Promosi pada hakikatnya adalah semua kegiatan 

yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk 

kepada pasar sasaran untuk memberi informasi tentang keistimewaan, kegunaan, dan 

yang paling penting adalah keberadaannya, untuk mengubah sikap maupun untuk 

mendorong orang untuk bertindak atau membeli produk tersebut.(kotler:2007) 
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Pemilihan ini difokuskan pada bauran komunikasi pemasaran, yang 

mempunyai 8 (delapan) model yaitu : periklanan (advertising), promosi penjualan 

(sales promotion), acara dan pengalaman (sponsorship), hubungan masyarakat dan 

publisitas (public relations), pemasaran langsung (direct marketing)  ,pemasaran 

interaktif (online marketing), pemasaran dari mulut ke mulut (word of mouth) dan 

penjualan pribadi (personal selling) yang berdampak langsung terhadap peningkatan 

permintaan produk (Kotler:2009). Dengan promosi, perusahaan dapat 

memperkenalkan produk-produknya, membujuk dan mengarahkan serta meyakinkan 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Apabila perusahaan melakukan 

kegiatan promosi secara tepat dan efektif, maka komnsumen akan dapat lebih banyak 

mengetahui produk yang ditawarkan sehingga dapat menimbulkan permintaan, yang 

berarti akan dapat menaikkan volume penjualan, pangsa pasar perusahaan, dan 

perolehan laba perusahaan (Mc. Carthy dan Perreault : 2006). 

Perkembangan pemasaran saat ini menuntut perusahaan untuk lebih 

mengembangkan produk yang inovatif, menawarkan dengan harga yang menarik, dan 

membuatnya mudah didapatkan oleh pelanggan sasaran. Perusahaan juga harus 

berkomunikasi dengan pelanggan yang ada sekarang dan pelanggan potensial. Bagi 

sebagin perusahaan, pertanyaannya bukanlah apakah akan melakukan komunikasi 

tersebut atau tidak. 

 Oleh karena itu, para usahawan distro hendaknya mampu menerapakan 

strategi promosi yang tepat. Promosi harus dilakukan dengan serius, guna lebih 

mengenalkan dan memasarkan produk yang di pasarkan, Sehingga produk 

memperoleh perhatian yang lebih dari konsumen. Untuk itu para usahawan harus 
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mengenalkan produknya pada konsumen, meyakinkan dan mempengaruhi konsumen 

agar terjadi permintaan terhadap produknya. 

 Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara 

perusahaan dengan konsumen, namun juga alat untuk mempengaruhi konsumen 

dalam kegiatan pembelian yang dilakukan. Keputusan pembelian yang di lakukan 

merupakan Keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran. 

Marketing communication mix yang meliputi periklanan (advertising), promosi 

penjualan (sales promotion), acara dan pengalaman (sponsorship), hubungan 

masyarakat dan publisitas (public relations), pemasaran langsung (direct marketing)  

,pemasaran interaktif (online marketing), pemasaran dari mulut ke mulut (word of 

mouth) dan penjualan pribadi (personal selling), adalah bagian dari rangsangan 

pemasaran yang merupakan variabel yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan.(kotler:2009) 

Melihat kondisi sekarang ini persaingan bisnis kini tidak hanya terjadi di kota-

kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung, melainkan sudah merambah di 

berbagai kota lainnya. Kota Malang  merupakan salah satu lahan potensial dalam 

persaingan usaha karena memiliki potensi pasar yang cukup besar. Salah satu bidang 

usaha yang terjadi persaingan bisnis yang cukup ketat adalah bisnis pakaian kaum 

muda yang termanifestasikan dalam distro-distro (distribution outlet Melihat pangsa 

pasar yang besar dengan banyaknya pemuda terutama pelajar dan mahasiswa, 

membuat semakin menjamurnya keberadaan distro di Kota Malang. Sudah ada 

puluhan distro yang berdiri sepanjang jalan protokol diantaranya sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Nama dan alamat distro di malang 

No Nama Distro Alamat 

1 Inspired Jl. Soekarno Hatta D-511 Malang Jawa Timur 

2 Rock Bandits Jl. Basuki Rahmat Gg 6 No 976 Malang Jawa Timur 

3 Revolt 1927 Jl. Tirto Taruno Gg. 9 No 09 Malang Jawa Timur 

4 Realizm Jl. Wilis no 25 Malang 

5 Ecocide Jl. A.R. Hakim 17 Malang 

6 Second Change Jl. W.R. Supratman C2 Kav. 1 Malang 

7 Revolver Jl. Terusan Bondowoso 50 A Malang 

8 Double U Store Jl. Mayjend Panjaitan 131 Malang Jawa Timur 

9 Bandung Sport Jl. M.T. Haryono 98 Malang 

10 Heroine Jl. Pahlawan Trip Malang 

Sumber : Buble Magazine 

Seiring dengan keberadaan distro-distro tersebut, menyebabkan persaingan 

bisnis di bidang ini mendekati pasar persaingan sempurna. Jumlah penjual dan 

pembeli sama banyaknya serta barang yang diperdagangkan homogen. Kondisi 

tersebut menuntut masing-masing distro harus memiliki strategi yang tepat dalam 

menperoleh profit dari konsumen. 

Bandung Sport merupakan salah satu dari beberapa distro terkemuka di Kota 

Malang  yang memiliki banyak pelanggan. Dalam mengejar profit, Bandung Sport 

lebih mengedepankan pelanggan (customer oriented) dari pada harga penjualan 

semata (profit oriented). Paradigma tersebut dikembangkan dengan asumsi bahwa 

pelanggan memiliki kedudukan yang sangat penting dan mengutamakan mencari 
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kepuasan pelanggan (customer satisfication). ). Dari delapan model variabel 

komunikasi pemasaran yang telah di paparkan di oleh kottler (2009), Bandung Sport 

Distro hanya menggunakan enam variabel komunikasi pemasaran (periklanan 

(advertising), promosi penjualan (sales promotion), acara dan pengalaman 

(sponsorship), hubungan masyarakat dan publisitas (public relations), pemasaran 

langsung (direct marketing)  ,pemasaran interaktif (online marketing))   hal ini 

didasarkan oleh keefektifan dan keefisienan dalam mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk berbelanja di Bandung Sport Distro  Untuk mencapai tingkat 

kepuasan pelanggan tertinggi tersebut tidak hanya dengan memberikan kualitas 

barang dan harga  yang kompetitif pada produk yang dijual tetapi bagaimana 

perusahaan memanfaatkan media komunikasi pemasaran secara tepat. Efek dari 

penerapan media komunikasi pemasaran secara tepat akan memberikan pengaruh 

dalam pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian produk di 

bandung sport. Pengambilan keputusan oleh konsumen diawali oleh adanya 

kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Pada tahap ini disebut tahap 

menyadari adanya masalah. Selanjutnya jika sudah menyadari adanya kebutuhan dan 

keinginan, maka konsumen akan mencari informasi mengenai produk atau jasa yang 

diinginkannya. Dari berbagai informasi yang diperoleh konsumen melakukan seleksi 

atas alternatif yang tersedia. Kemudian konsumen akan memilih suatu produk atau 

jasa yang mereka butuhkan, lalu mereka akan mengevaluasi hasil dari kinerja produk 

atau jasa yang telah mereka beli. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan 

melakukan pembelian ulang, begitu juga sebaliknya. Informasi yang konsumen cari 

tersebut didapat dari berbagai promosi yang telah dilakukan perusahaan. Setiap 
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bentuk promosi memiliki kekuatan dan kelemahan, sehingga dengan strategi promosi 

yang tepat akan memasukkan keunggulan dari setiap komponen tersebut guna 

merancang bauran promosi yang efektif biaya. 

Dengan adanya pembentukan komponen yang tepat diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah penjualan yang dapat dilihat dari banyaknya konsumen yang 

memilih berbelanja pada Bandung sport distro, sehingga jelaslah bahwa memang 

peranan promosi akan sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih 

Bandung Sport Distro sebagai tempat berbelanja yang akan berimbas terhadap 

peningkatan penjualan dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan 

peusahaan. 

Perlunya melakukan promosi tidak hanya dalam meningkatkan permintaan 

pasar, namun juga dalam mempertahankan pelanggan lama (meningkatkan loyalitas 

konsumen). Dalam usahanya meningkatkan volume penjualan yang direncanakan, 

bauran komunikasi pemasaran merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pihak 

perusahaan dalam menghadapi persaingan yang terjadi. Promosi merupakan cara 

yang efektif untuk menjangkau banyak pembeli yang tersebar secara geografis 

dengan biaya yang cukup. Dengan melaksanakan promosi yang efektif diharapkan 

perusahaan mampu mengkomunikasikan produk kepada pasar sasaran, untuk 

memberi informasi tentang keistimewaan, kegunaan, dan yang penting adalah tentang 

keberadaannya dalam mengubah sikap ataupun untuk mendorong orang bertindak 

(membeli). 

Meskipun promosi merupakan salah satu usaha pemasaran yang cukup 

berhasil dan sering digunakan untuk memasarkan suatu produk dan jasa, namun tetap 



9 
 

 
 

saja hal tersebut perlu dicermati dan ditangani untuk mendapatkan solusi terbaik dan 

sesuai dengan kondisi yang ada agar tidak membawa kegagalan yang dapat 

menghambat pencapaian tujuan perusahaan. 

Bandung Sport Distro selama ini telah melakukan berbagai promosi 

diantaranya adalah pemasangan spanduk promosi di jalan-jalan strategis, pembagian 

brosur, memasang iklan di radio, promosi, even, diskon dan produk baru melalui 

SMS (short message system), jejaring social, e-mail, dan telepon, bekerjasama 

dengan beberapa usaha lain dengan melakukan kerja sama dalam bentuk sharing 

fasilitas, dan memberikan sponsorship pada suatu acara yang di selenggarakan oleh 

suatu instansi. Usaha yang dilakukan pihak perusahaan diharapkan dapat 

memperkenalkan dan menginformasikan Bandung Sport distro kepada calon 

konsumen sehingga akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih 

Bandung Sport Distro sebagai tempat berbelanja. Oleh karena untuk mempengaruhi 

keputusan konsumen, maka perusahaan harus mengetahui seberapa besar pengaruh 

dari masing-masing bauran promosi yang dilakukan. Setelah mengetahui besarnya 

pengaruh tersebut, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan bauran 

promosi yang tepat dan sesuai dengan kondisi serta keadaan yang sedang dihadapi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini diberi 

judul tentang:   

“Pengaruh Bauran komunikasi pemasaran Terhadap Keputusan 

konsumen dalam berbelanja Pada Industri  Kreatif Usaha Distro (Studi 

Pada Usaha Distro Bandung Sport di Kota Malang) 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang terkait dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah terjadi pengaruh secara simultan bauran komunikasi pemasaran 

(periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), acara dan 

pengalaman (sponsorship), hubungan masyarakat dan publisitas (public 

relations), pemasaran langsung (direct marketing)  ,pemasaran interaktif 

(online marketing)) terhadap keputusan konsumen dalam memilih Sport 

Distro sebagai tempat berbelanja pakaian di kota Malang? 

b. Apakah terjadi pengaruh secara parsial bauran komunikasi pemasaran 

(periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), acara dan 

pengalaman (sponsorship), hubungan masyarakat dan publisitas (public 

relations), pemasaran langsung (direct marketing)  ,pemasaran interaktif 

(online marketing)) terhadap keputusan konsumen dalam memilih Sport 

Distro sebagai tempat berbelanja pakaian di kota Malang? 

c. Bauran komunikasi pemasaran manakah yang paling Dominan dalam 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih Bandung Sport 

Distro sebagai tempat berbelanja pakaian di kota Malang?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan bauran komunikasi 

pemasaran (periklanan (advertising), promosi penjualan (sales 
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promotion), acara dan pengalaman (sponsorship), hubungan masyarakat 

dan publisitas (public relations), pemasaran langsung (direct marketing)  

,pemasaran interaktif (online marketing)) terhadap keputusan konsumen 

dalam memilih Sport Distro sebagai tempat berbelanja pakaian di kota 

Malang  

 

b. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh bauran komunikasi pemasaran 

(periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), acara dan 

pengalaman (sponsorship), hubungan masyarakat dan publisitas (public 

relations), pemasaran langsung (direct marketing)  ,pemasaran interaktif 

(online marketing)) terhadap keputusan konsumen dalam memilih Sport 

Distro sebagai tempat berbelanja pakaian di kota Malang secara parsial 

 

c. untuk mengetahui Bauran komunikasi pemasaran manakah yang paling 

Dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih 

Bandung Sport Distro sebagai tempat berbelanja pakaian  di kota Malang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

Bagi Peneliti 

Merupakan kesempatan besar untuk mengetahui penerapan teori, menambah 

wawasan dan pengembangan ilmu manajemen pemasaran khususnya 
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pembahasan tentang komunikasi pemasaran yang mempengaruhi Kinerja 

Pemasaran Pada Industri  Kreatif Usaha Distro 

 

 Bagi Pihak Pada Objek Penelitian 

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Bandung sport distro 

khususnya sebagai objek penelitian dalam strategi aktivitas komunikasi 

pemasaran terhadap kinerja pemasaran. 

 

Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan 

pengayaan wacana mengenai aplikasi ilmu manajemen serta digunakan sebagai 

tambahan referensi bagi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam proses 

belajar mengajar mahasiswa. 

 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk keperluan pendidikan 

terutama dibidang pemasaran dan dapat digunakan sebagai acuan serta bahan 

pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai 

ilmu pemasaran khususnya tentang pengaruh komunikasi pemasaran terhadap 

kinerja pemasaran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan yang dilakukan oleh 

suatuperusahaan dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

untuk berkembang dan untuk mendapatkan keuntungan atau profit bagi perusahaan, 

dengan mengatur kreatifitasnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Melalui 

pemasaran, perusahaan dapat mengukur berhasil atau tidaknya perusahaan dalam 

menjalankan usahanya dan mengukur persaingan yang ada di pasar sehingga dapat 

menentukan langkah yang harus diambil demi suksesnya perusahaan tersebut. 

Menurut Kotler (2008), mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial yang 

di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan yang dimaksud pemasaran 

(marketing) seperti yang dikemukakan oleh William J. Stanton dalam Basu Swastha 

dan Irawan (2005) adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli 

yang ada maupun pembeli potensial. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran adalah suatu fungsi yang dijalankan perusahaan dan merupakan suatu 

system menyeluruh dari kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 
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kebutuhan pasar sasaran sehingga fungsi pemasaran berkaitan dengan menciptakan, 

mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan serta mempertahankan 

pelanggan. 

Fungsi tersebut diwujudkan dalam marketing mix atau bauran pemasaran yang 

terdiri dari Product, Place, Price, dan Promotion. Pemasaran bukan hanya semata-

mata kegiatan untuk menjual barang dan jasa, sebab kegiatan sebelum dan 

sesudahnya juga termasuk kegiatan pemasaran. Hal ini disebabkan kegiatan 

pemasaran ditujukan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperlancar 

arus barang dari produsen ke konsumen. Oleh sebab itu, dengan adanya pemasaran 

memungkinkan suatu perusahaan untuk memperbesar atau meningkatkan jumlah 

keuntungan dari naiknya volume penjualan. 

 

2.1.2 Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) manajemen pemasaran adalah analisis, 

perencanaan, implementasi, dan pengembalian program yang dirancang untuk 

menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan 

dengan pembeli sasaran demi mencapai tujuan organisasi. Jadi menajemen pemasaran 

berisi pengelolaan permintaan, yang akhirnya berisi pengelolaan hubungan dengan 

konsumen.  

Menurut kotler dan Amstrong (2008)  manajemen pemasaran adalah kesenian 

dan ilmu pengetahuan yang menugaskan target pasar dan membangun keuntungan 

kekeluargaan dengan mereka. Manajemen pemasaran memperhatikan tidak hanya 

penemuan dan peningkatan permintaan, melainkan juga pengubahan atau bahkan 
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pengurangan permintaan. Selanjutnya, mengelola permintaan memiliki arti mengelola 

konsumen. Teori dan praktek pemasaran tradisional mencurahkan perhatian pada 

menarik konsumen baru dan menciptakan transaksi dengan konsumen. Jadi walaupun 

mencari konsumen baru masih sangat penting, penekanannya sekarang beralih ke 

mempertahankan konsumen yang sudah ada dan membina hubungan jangka panjang 

dengan konsumen tersebut. 

 

2.1.3 Bauran Pemasaran  

Dalam pemasaran terdapat banyak dimensi yang menjadi aspek pembangun. 

Berbagai aspek tersebut kemudian dikenal dengan bauran pemasaran atau marketing 

mix. Marketing mix merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk 

membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan (kotler2008). Alat-

alat tersebut dapat digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang dan merancang 

program taktik jangka pendek. Adapun bauran pemasaran Menurut Kotler (2007), 

bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar 

sasaran.  

McCarthy dalam Kotler (2007) mengklasifikasikan alat-alat itu menjadi empat 

kelompok utama yang disebut 4P pemasaran yaitu :  

     1. Produk  
Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk 
memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk yang dipasarkan mencakup 
barang, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, 
informasi, dan ide.  
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2. Harga  
Harga adalah biaya atau sesuatu yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk 
mendapatlan nilai dari barang atau jasa yang dibelinya untuk memuaskan 
keinginan dan kebutuhannnya.  
 

3. Distribusi  
Distribusi merupakan proses untuk memastikan bahwa produk tersedia 
kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Distribusi meliputi letak outlet dan took, 
keputusan jumlah persediaan barang, pengangkutan barang, dan letak gudang.  

 
4. Promosi  

Promosi merupakan kegiatan komunikasi penjualan yang bersifat persuasive 
yang meinformasikan tentang suatu barang atau jasa kepada caloin pembali. 
Promosi meliputi, promosi penjualan, iklan, sales force, hubungan masyarakat, 
dan pemasaran langsung.  

 
 

2.2 Komunikasi Pemasaran 

2.2.1 Pengertian Komunikasi Pemasaran (Marketing Communications) 

Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi 

pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Dalam dekade terakhir ini, komponen 

komunikasi pemasaran dalam bauran pemasaran menjadi semakin penting. Bahkan 

telah diklaim bahwa “pemasaran di era 1990-an adalah komunikasi dan komunikasi 

adalah pemasaran. Keduanya tak terpisahkan.” Komunikasi pemasaran dapat 

dipahami dengan menguraikan dua unsure pokoknya, yaitu komunikasi dan 

pemasaran.  

Menurut Terence (2003) Komunikasi adalah proses dimana pemikiran dan 

pemahaman disampaikan antar individu, atau antara organisasi dengan individu. 

Sedangkan Terence lebih lanjut menjelaskan Pemasaran adalah sekumpulan kegiatan 
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dimana perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antara 

mereka dengan pelanggannya. Tentu saja, pemasaran lebih umum pengertiannya 

daripada komunikasi pemasaran, namun kegiatan pemasaran banyak melibatkan 

aktivitas komunikasi. Jika digabungkan, komunikasi pemasaran merepresentasikan 

gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi terjadinya 

pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau 

kliennya. Belakangan ini telah terjadi satu tren aplikasi dengan istilah komunikasi 

pemasaran terpadu (integrated marketing communications/IMC). Lebih lanjut 

Terence (2003) mendefinisikan komunikasi pemasaran sebagai proses pengembangan 

dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasive kepada pelanggan 

dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Tujuan komunikasi pemasaran terpadu 

adalah mempengaruhi atau memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak 

sasaran yang dimilikinya. Komunikasi pemasaran terpadu menganggap seluruh 

sumber yang dapat menghubungkan pelanggan atau calon pelanggan dengan produk 

atau jasa dari suatu merek atau perusahaan, adalah jalur yang potensial untuk 

menyampaikan pesan di masa datang. Lebih jauh lagi, komunikasi pemasaran terpadu 

menggunakan semua bentuk komunikasi yang relevan serta yang dapat diterima oleh 

pelanggan dan calon pelanggan. Sehingga perusahaan harus dapat menentukan dan 

mendefinisikan bentuk dan metode yang perlu dikembangkan bagi program 

komunikasi yang persuasif. 

Komunikasi pemasaran terintegrasi lebih sederhana sebagai konsep yang 

melandasi upaya perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan secara 

cermat berbagai saluran komunikasinya dalam rangka menyampaikan pesan yang 
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jelas, konsisten dan persuasif mengenai organisasi dan produknya. Pesan tersebut 

disampaikan melalui bauran komunikasi pemasaran total sebuah perusahaan yang 

dapat disebut juga bauran promosi (promotion mix) yang mencakup periklanan 

(advertising), promosi penjualan (sales promotion),acara dan pengalaman,  hubungan 

masyarakat (public relations), pemasaran langsung (direct marketing), pemasaran 

interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut  penjualan secara personal (personal 

selling), (kotler 2009).  

2.2.2 Bauran Komunikasi Pemasaran (marketing communication Mix) 

Secara garis besar bauran komunikasi pemasaran dijelaskan hampir sama pada 

dasarnya, adapun penjelasan dari masing-masing elemen pada bauran komunikasi 

pemasaran tersebut adalah sebagai berikut (Kotler dan Keller 2009) : 

1. Periklanan (Advertising).  

Periklanan adalah salah satu bentuk dari komunikasi impersonal (impersonal 

communication) yang digunakan oleh perusahaan baik barang/jasa. Peranan 

periklanan dalam pemasaran jasa adalah untuk membangun kesadaran (awareness) 

terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan, untuk menambah pengetahuan 

konsumen tentang jasa yang ditawarkan, untuk membujuk calon pelanggan untuk 

membeli atau menggunakan jasa tersebut, dan untuk membedakan diri perusahaan 

satu dengan perusahaan lain (differentiate the service) yang mendukung 

positioning barang. Menurut Kotler dan Keller(2009) Terdapat beberapa tujuan 

periklanan, diantaranya adalah : 

a. Iklan yang bersifat memberikan informasi (informative advertising) 
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adalah iklan yang secara panjang lebar menerangkan produk jasa dalam tahap 

rintisan (perkenalan) guna menciptakan permintaan atas produk tersebut. 

 

b. Iklan membujuk (persuasive advertising), 

iklan menjadi penting dalam situasi persaingan, dimana sasaran perusahaan adalah 

menciptakan permintaan yang selektif akan merek tertentu. 

 

c. Iklan pengingat (reminder advertising),  

iklan ini sangat penting dalam tahap kedewasaan (maturity) suatu produk untuk 

menjaga agar konsumen selalu ingat akan produk tersebut. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) sifat periklanan adalah sebagai berikut : 

a. Presentasi umum. Periklanan adalah cara komunikasi yang sangat umum. 

b. Tersebar luas. Periklanan adalah medium berdaya sebar luas yang memungkinkan 

penjual mengulang suatu pesan berkali-kali. 

c. Ekspresi yang kuat. Periklanan memberikan peluang untuk mendramatisir 

perusahaan dan produknya melalui penggunaan cetakan suara dan warna yang 

penuh seni. 

d. Tidak bersifat pribadi. Periklanan tidak memiliki kemampuan memaksa seperti 

wiraniaga perusahaan. 

Menurut Fandy Tjiptono (2006) popularitas iklan sebagai elemen komunikasi 

pemasaran banyak digunakan karena sejumlah keunggulan potensialnya, yaitu 

pertama adanya presentasi publik atau menawarkan pesan yang sama kepada banyak 

orang. Karakteristik ini berperan penting dalam menciptakan kesan bahwa produk 
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atau jasa yang diiklankan standard dan masuk akal (legitimate) karena banyak orang 

yang melihat iklan produk / jasa yang bersangkutan, maka konsumen tahu bahwa 

membeli produk / jasa tersebut merupakan tindakan yang bisa dipahami dan diterima 

secara umum. Kedua, iklan mengandung karakter pervasiveness yaitu memungkinkan 

perusahaan menyajikan pesan berulang kali dan sekaligus memberikan 

kesempatan kepada audiensi untuk menerima dan membandingkan pesan dari 

sejumlah perusahaan, atau penyedia jasa yang saling bersaing. Periklanan berskala 

besar dilakukan oleh sebuah perusahaan tertentu, dan kadang mampu menciptakan 

citra positif mengenai ukuran, popularitas, dan kesuksesan perusahaan bersangkutan. 

Ketiga, periklanan memiliki karakteristik amplified expressiveness yaitu memberikan 

peluang untuk mendramatisasi peruahaan perusahaan atau produk / jasanya melalui 

penggunaan suara, gambar, warna, bentuk, dan tata cahaya. Keempat, periklanan 

memiliki karakteristik impersonality yaitu audiensi tidak merasa wajib 

memperhatikan atau merespons iklan, karena iklan lebih bersifat monolog. Iklan bisa 

dimanfaatkan secara efektif untuk membangun citra jangka panjang untuk produk 

maupun 

perusahaan, memicu pembelian segera, dan menjangkau konsumen yang lokasinya 

tersebar secara geografis dengan biaya per eksposur yang relative rendah. Namun 

kelemahan dari iklan adalah biaya yang mahal, kurang bersifat persuasif 

dibandingkan penggunaan wiraniaga dan hanya bersifat satu arah. 
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2. Promosi Penjualan (Sales Promotion),  

Menurut kotler dan keller (2009) adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan arus barang atau jasa dari produsen sampai pada penjualan akhirnya 

Point of sales promotion terdiri dari brosur, information sheets, dan lain-lain. Sales 

promotion dapat diberikan kepada : 

a. Customer berupa free orders, samples, demonstrations, coupons, cash refunds, 

prized, contests, dan warranties. 

b. Intermediaries, berupa free goods, discounts, advertising allowence, cooperative 

advertising, distribution contests, award. 

c. Sales force berupa bonus, penghargaan, contests dan hadiah buat tenaga penjual 

terbaik (prized for the best performer). 

Menurut Fandy Tjiptono (2006) promosi penjualan menawarkan tiga manfaat 

pokok yaitu pertama promosi penjualan memiliki karakteristik komunikatif yaitu 

menyediakan informasi yang bisa menarik perhatian konsumen agar bersedia 

membeli produk. Kedua, promosi penjualan memiliki karakteristik insentif yaitu 

berupa kontribusi, konsesi atau dorongan yang bisa bernilai tambah bagi pelanggan. 

Ketiga, promosi penjualan memiliki karakteristik invitasi, yaitu mengharapkan agar 

konsumen segera melakukan transaksi pembelian. Promosi penjualan cenderung 

efektif untuk menciptakan respons pembeli yang kuat dan segera, mendramatisasi 

penawaran produk, dan mendongkrak penjualan dalam jangka pendek. 
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3. Acara dan pengalaman (sponsorship) 

 Adalah kegiatan dan program yang di sponsori perusahaan yang dirancang 

untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek 

tertentu. 

Tujuan pemasar mensponsori acara antara lain: 

1. mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu, 

 pelanggan dapat dibidik secara geografis, demografis, psikografis, atau 

perilaku sesuai acara. 

2. Meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk, 

 pemberian sponsor sering menawarkan paparan yang tahan lama terhadap 

merek, kondisi yang diperlukan untuk membangun pengakuan merek dan 

meningkatkan merek. 

3. Menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek kunci, 

acara itu sendiri mempunyai asosiasi yang membantu menciptakan atau 

memperkuat asosiasi merek 

4. Memperkuat citra korporat 

Pemberian sponsor dapat meningkatkan persepsi bahwa perusahaan 

disukai dan bergengsi. 

5. Menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan, 

perasaan yang ditimbulkan oleh acara yang menarik atau berharga secara 

tidak langsung dapat menghubungkan acara dengan merek.  

6. mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah social 
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pemasaran yang terkait dengan gerakan amal mensposori organisasi dan 

lembaga amal nirlaba. 

7. menghibur klien kunci atau memberikan penghargaan pada karyawan 

kunci 

banyak acara meneyediakan tenda keramahtamahan mewah serta layanan 

atau kegiatan khusus lainnyahanya bagi sponsor dan tamu mereka. 

8. menciptakan penjualan barang daganagan atau peluang promosi, 

banyak pemasar mengaitkan kontes atau undian, barang dalam toko, 

respon langsung, atau kegiatan pemasaran lain dengan sebuah acara. 

 

 4. Hubungan Masyarakat dan Publisitas (Public Relations and Publicity). 

Public relation merupakan kiat pemasaran penting lainnya, di mana 

perusahaan tidak harus berhubungan hanya dengan para pelanggan, pemasok, dan 

penyalur, tetapi ia juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik 

yang lebih besar. Public relation sangat peduli terhadap beberapa tugas pemasaran, 

yaitu antara lain : 

a. Membangun image (citra). 

b. Mendukung aktivitas komunikasi lainnya. 

c. Mengatasi permasalahan dan isu yang ada. 

d. Memperkuat positioning perusahaan. 

e. Mempengaruhi publik yang spesifik. 

f. Mengadakan launching untuk produk/jasa baru. 
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Program Public Relation antara lain : 

a. Publikasi 

b. Events 

c. Hubungan dengan investor 

d. Exhibiton / pameran 

e. Mensponsori beberapa acara 

Menurut kotler dan Amstrong (2008) Public Relation (PR) adalah bentuk 

komunikasi yang bertujuan menjalin relasi, baik dengan berbagai stakeholders 

perusahaan melalui publisitas positif, citra korporasi yang bagus, dan penanganan 

rumor, peristiwa dan cerita negatif. Alat-alat utama PR mencakup press relations, 

publisitas produk, komunikasi korporat, lobbying, dan counselling. Keunggulan PR 

meliputi beberapa aspek, pertama adanya kredibilitas dan believability tinggi. Kedua, 

kemampuan PR lebih efektif dalam menjangkau audiensi yang cenderung 

menghindari wiraniaga dan iklan. Ketiga, memungkinkan pemasar untuk 

mendramatisasi perusahaan dan produk. 

 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Menurut Kotler dan Keller (2009) Pemasaran langsung adalah penggunaan 

saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa 

kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Pemasar langsung dapat 

menggunakan sejumlah saluran untuk menjangkau calon pelanggan dan pelanggan 

perorangan, seperti surat langsung, pemasaran catalog, telemarketing, TV interaktif, 

kios, situs web, dan peralatan bergerak (mobile)  
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Menurut Fandy Tjiptono (2006) keunikan utama direct marketing antara lain 

pertama, pesan disampaikan kepada audiensi secara spesifik dan tidak bersifat 

massal. Kedua, dapat dirancang dan disiapkan khusus untuk menarik pelanggan 

individual yang dituju. Ketiga, pesan dapat disiapkan secara cepat dan membuat 

informasi terkini. Keempat, pesan dapat 

diubah sesuai dengan respon pelanggan. 

 

6. pemasaran interaktif (online marketing) 

 Menurut Kotler dan Keller(2009) pemasaran interaktif adalah kegiatan dan 

program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara 

langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau 

menciptakan penjualan produk dan jasa. Pemasaran interaktif menawarkan manfaat 

unik yaitu perusahaan dapat mengirimkan pesan khusus yang melibatkan konsumen 

dengan mencerminkan minat dan perilaku khusus mereka. 

 Pemasaran interaktif yang saat ini lebih di kenal dengan nama web, 

menawarkan keunggulan penempatan kontekstual dan membeli iklan di situs yang 

berhubungan dengan penawaran pemasar. Pemasar juga dapat menempatkan iklan 

berdasarkan kata kunci dari mesin pencari, untuk menjangkau masayarakat ketika 

mereka benar-benar memulai proses pemebelian. 

 Penggunaan web juga mempunyai kelemahan. Konsumen dapat menyaring 

sebagian besar pesan secara efektif. Pemasar mungkin menganggap iklan mereka 

lebih efektif dibandingkan seharusnya akibat klik palsu yang dihasilkan oelh situs 



26 
 

 

web yang menggunakan piranti lunak. Pengiklanan kehilangan kendali atas apa yang 

ingin dilakukan konsumen dengan pesan online dan kegiatan mereka. 

 

7.  Word of Mouth.  

Dalam hal ini peranan orang sangat penting dalam mempromosikan produk. 

Pelanggan sangat dekat dengan pengiriman produk, dengan kata lain pelanggan 

tersebut akan berbicara kepada pelanggan lain yang berpotensial tentang 

pengalamannya dalam menerima jasa tersebut, sehingga word of mouth ini sangat 

besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap pemasaran jasa dibandingkan dengan 

aktivitas komunikasi lainnya.  

Kotler dalam Fandy Tjiptono (2006) mengklasifikasikan media, alat dan teknologi 

komunikasi pemasaran terintegrasi ke dalam empat kategori utama pada Tabel 2.3, 

yaitu  

Tabel 2.1 kategori komunikasi pemasaran terintegrasi 

Kategori Komunikasi 
Pemasaran Terintegrasi 

Media, Alat dan Teknologi 

Mass Communication Periklanan melalui FTA-TV (Free-to-Air TV, siaran 

TV yang bisa didapatkan secara gratis), radio, surat 

kabar, majalah, media luar ruang, bioskop, 

cooperative advertising, dan motion 

pictures, baik dengan maupun tanpa insentif promosi 

penjualan 

Targeted 
Communication 

Pay-TV (TV satelit, TV Kabel, dan narrowcast 

microwave TV), Home shopping, public relations, 

door-to-door selling, catalog, direktori telepon 

(Yellow Pages), events, sponsorship, pameran 

dagang, dan automatic vending machines baik dengan 
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maupun tanpa insentif promosi penjualan 

In-Store-Communication Penjualan di kantor ritel, merchandising, location-TV 

dan location-Radio, rak pajangan, electronic aisle 

messaging, point of purchase media, dan 

pengemasan, baik dengan maupun tanpa insentif 

promosi penjualan 

One-to-One 
Communication 

Database marketing dalam berbagai bentuk, seperti 

direct mail, interactive TV, telemarketing, telesales, 

electronic dispending and kiosk, direct selling, dan 

online value transformation, baik 

dengan maupun tanpa insentif promosi penjualan 

Sumber : Fandy Tjiptono, 2006, Pemasaran Jasa, Bayumedia, Malang. 

 

8. Penjualan Secara Pribadi (Personal Selling). 

 Menururt Kotler dan Keller (2009) personal selling adalah presentasi pribadi 

oleh wiraniaga perusahaan dengan tujuan melakukan penjualan dan membangun 

hubungan dengan pelanggan. 

Sifat personal selling dapat dikatakan lebih luwes karena tenaga penjual dapat 

secara langsung menyesuaikan penawaran penjualan dengan kebutuhan dan perilaku 

masing-masing calon pembeli. Selain itu, tenaga penjual juga dapat segera 

mengetahui reaksi calon pembeli terhadap penawaran penjualan, sehingga dapat 

mengadakan penyesuaian-penyesuaian di tempat pada saat itu juga. Bila 

dibandingkan dengan media periklanan, maka pesan yang disampaikan 
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melalui media ini ditujukan kepada orang-orang yang sebenarnya prospek (calon 

pembeli / pengguna jasa), melalui personal selling, perusahaan sudah berhadapan 

dengan calon pembeli potensial.  

Menurut Fandy Tjiptono (2006) personal selling sangat efektif dalam tahap 

pembentukan preferensi, keyakinan dan tindakan pembeli. Keunggulan utama 

personal selling yaitu pertama, adanya personal confrontation atau terjadinya relasi 

langsung dan interaktif antara dua pihak atau lebih, yakni setiap pihak bisa saling 

mengamati kebutuhan dan karakteristik masing-masing serta melakukan penyesuaian. 

Kedua, adanya cultivation atau memungkinkan terjalinnya hubungan yang akrab 

antara wiraniaga dan pembeli. Ketiga, yaitu adanya response, yaitu situasi yang 

seolah-olah mengharuskan calon pembeli untuk mendengar, memperhatikan atau 

menanggapi presentasi wiraniaga. Akan tetapi, kelemahan utama personal selling 

yaitu biayanya yang sangat mahal dan membutuhkan komitmen jangka panjang. 

2.2.3 Tujuan-tujuan Komunikasi 

menurut Rossiter dan percy dalam Kotler dan Keller (2009) mengidentifikasi empat 

kemungkinan tujuan komunikasi yaiti: 

1. kebutuhan kategori 

menentukan kategori produk atau jasa yang diperlukan untuk 

mengaliohkan atau memuaskan perbedaan anggapan antara keadaan 

motivasional saat ini dan keadaan emosional yang diinginkan. 

2. Kesadaran merek 

Kemampuan untuk mengidentifikasi (mengakui atau mengingat) merek 

dalam kategori, dengan cukup rinci untuk melakukan pembelian. 
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Pengakuan lebih mudah dicapai dibandingkan ingatan, ingatan suatu 

merek penting di luar toko: pengakuan merek penting di dalam toko. 

Kesadaran merek memberikan dasar bagi ekuitas merek. 

3. Sikap merek 

Mengevaluasi merek dengan memperhatikan kemampuan anggapannya 

untuk memenuhi kebutuhan relevan saat ini. Kebutuhan merek relevan 

mungkin berorientasi negative (penyingkiran produk, penghindaran 

masalah, kepuasan yang tidak lengkap) atau berorientasi positif 

(gratifikasi indra, stimulasi intelektual, atau persetujuan social). 

4. Maksud pembelian merek 

Intruksi mandiri untuk membeli merek atau mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan pembelian. Tawaran promosi dalam bentuk kupon 

atau penawaran dua untuk satu mendorong konsumen melakukan 

komitmen mental untuk membeli produk. 

Terence (2003) mengemukakan bahwa seluruh usaha komunikasi pemasaran 

diarahkan kepada pencapaian satu atau lebih tujuan-tujuan sebagai berikut :  

1. Membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk. Tiap organisasi 

pemasaran bertujuan untuk meraih konsumen agar memilih produknya dan 

bukan produk pesaing. Oleh karena itu setiap pengenalan suatu produk baru 

membawa konsekuensi akan tanggung jawab dari sang inovator untuk 

membangkitkan keinginan konsumen secara agresif yang juga disebut sebagai 

usaha menciptakan permintaan primer (primary demand). 
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2. Menciptakan kesadaran akan merek (brand awareness). Setelah keinginan 

akan suatu kategori produk tercipta, para pemasar bersaing satu sama lain 

untuk mendapatkan bagian dari jumlah total pengeluaran konsumen, setiap 

pemasar berusaha menciptakan permintaan sekunder (secondary demand) 

untuk merek tertentu mereka, setiap pemasar perlu mengarahkan usaha 

mereka pada penciptaan kesadaran akan merek dan akan mempengaruhi sika 

serta niat positif atas merek. Kesadaran (awareness) adalah upaya untuk 

membuat konsumen familiar – melalui iklan, promosi penjualan, dan 

komunikasi pemasaran lainnya – akan suatu merek, memberikan informasi 

kepada orang banyak tentang ciri khusus dan manfaatnya, serta menunjukkan 

perbedaannya dari merek pesaing, dan menginformasikan bahwa merek yang 

ditawarkan lebih baik ditinjau dari sisi fungsional atau simbolisnya. 

3.  Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat membeli 

(intentions). 

Jika komunikator sukses menciptakan kesadaran konsumen akan mereknya, 

konsumen dapat membentuk sikap (attitudes) positif terhadap merek tersebut 

dan mungkin akan muncul niat (intention) untuk membeli merek tersebut, 

ketika timbul keinginan untuk membeli suatu produk di masa yang akan 

datang. 

4.  Memfasilitasi pembelian. Jika konsumen memiliki anggapan bahwa suatu 

produk / jasa adalah mahal bila dibandingkan dengan merek pesaing, maka 

kemungkinan merek tersebut untuk dibeli akan berkurang. Namun jika usaha 

komunikasi pemasaran sebuah perusahaan benar-benar efektif, konsumen 
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akan memahami mengapa harga merek tersebut lebih tinggi dan mungkin 

akan dianggap lebih menarik di dalam toko, serta variabel komunikasi 

pemasaran lainnya berfungsi untuk memfasilitasi pembelian dan memberikan 

solusi atas persoalan yang ditimbulkan oleh variabel bauran pemasaran 

nonpromosi (misalnya : produk, harga, dan distribusi). 

2.2.4 Sumber Pesan Komunikasi 

Dalam suatu proses komunikasi terdapat bermacam-macam sumber pesan 

komunikasi. 

Menurut Duncan dan Moriarty dalam Fandy Tjiptono (2006) terdapat empat sumber 

utama pesan komunikasi yakni : 

1.  Planned Message. 

Planned Message merupakan hasil dari kampanye komunikasi pemasaran 

terencana, misalnya melalui media TV, radio, majalah, surat kabar, direct mail, 

website, wiraniaga, dan seterusnya. Pada umumnya pesan-pesan yang disampaikan 

telah direncanakan olehpemasar dalam rangka membujuk pelanggan untuk bereaksi 

sebagaimana yang diharapkan oleh pemasar bersangkutan. 

2.  Product Message. 

Product message adalah pesan-pesan yang menyangkut perusahaan dan 

penawarannya yang disampaikan melalui produk fisik yang ditawarkan, misalnya 

desain produk fisik, cara kerja produk, kinerja produk, dan seterusnya. 

3.  Service Message. 
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Service message adalah pesan-pesan yang dihasilkan melalui proses 

layanan/jasa, seperti penampilan, sikap dan perilaku karyawan jasa; cara kerja sistem 

dan teknologi jasa; dan  

lingkungan atau suasana penyampaian produk/jasa. 

 

4. Unplanned Message. 

Unplanned message merupakan sumber pesan paling terpercaya yang 

biasanya disampaikan oleh pelanggan lain yang berinteraksi dengan pelanggan 

tertentu selama proses layanan atau yang menyampaikan komunikasi word of mouth 

positif maupun negatif menyangkut perusahaan dan produknya. Liputan berita dan 

artikel di surat kabar, majalah, TV, radio, dan internet juga menyampaikan pesan 

dalam kategori ini. 

Keempat sumber pesan komunikasi tersebut dapat diilustrasikan sebagaiIntegrated 

Marketing Communications Triangle (lihat Gambar 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang 
DILAKUKAN 

perusahaan 

• Penjualan 
• Periklanan 
• Direct 
response 
• Promosi 
Penjualan 
• Websites 

• Penyampaian 
produk/jasa 
• Kegunaan 
produk 
• Proses produksi 
• Proses layanan 
• Pertanyaan, 
klaim 

• Public Relations 
• Berita 
• Rekomendasi word of mouth 
• Dampak pelanggan terhadap proses pelayanan

Apa yang 
DIKATAKAN 

perusahaan 

Apa yang 
DIKATAKAN DAN 

DILAKUKAN 
perusahaan
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Sumber : Fandy Tjiptono, 2006, Pemasaran Jasa, Bayumedia, Malang. 

 

 

 

2.3 Perilaku konsumen 

2.3.1 pengertian perilaku konsumen 

 Beberapa definisi mengenai perilaku konsumen yang dikemukakan oleh 

 para ahli antara lain: 

1. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian (buying 

units) dan proses pertukaran melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan 

barang, jasa, pengalaman serta ide-ide (Mowen & Minor, 2002). 

2. Loudon dan Bitta dalam Amirullah (2002) Perilaku konsumen dapat didefinisikan 

sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang 

dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat 

mempergunakan barang-barang dan jasa. 

3. Enge et al, dalam Amirullah (2002) Perilaku konsumen didefinisikan sebagai 

tindakan tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh 

dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan 

keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

4. American Marketing Association dalam Amirullah (2002) mendefinisikan perilaku 

konsumen (Consumer Behavior) sebagai interaksi dinamis, pengaruh dan kognisi, 
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perilaku, dan kejadian di sekitar kita dimana manusia melakukan aspek pertukaran 

dalam hidup mereka. 

 Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang berkaitan dengan proses 

pembelian, memperoleh dan menggunakan barang dan jasa. 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

  Kotler dalam Amirullah (2002) mengungkapkan pentingnya mempelajari 

keinginan, persepsi, preferensi, dan perilaku belanja pelanggan sasaran mereka. 

Sehubungan dengan perilaku konsumen, Kotler membagi factor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen ke dalam 4 (empat) kelompok besar, yaitu: 

budaya, social, kepribadian dan kejiwaan. 

 

1. Faktor Budaya 

Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam 

terhadap perilaku konsumen. 

a. Budaya 

Budaya adalah determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku 

seseorang. 

b. Sub-Budaya 

Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah sub-budaya yang lebih menampakkan 

identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Sub-budaya mencakup 

kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. 
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c. Kelas Sosial 

Pada dasarnya, semua masyarakat memiliki stratifikasi social. Stratifikasi tersebut 

terkadang berbentuk system kasta dimana para anggota kasta yang berbeda diasuh 

dengan mendapatkan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan 

kastanya. Stratifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas social, yang 

pembagian masyarakatnya relatif homogeny dan permanen, yang tersusun secara 

hirarkis dan yang para anggotanya menganut nilai, minat, dan 

perilaku serupa. 

 

2. Faktor Sosial 

Ada pun penjelasan factor-faktor social yang terdiri dari kelompok acuan, keluarga 

dan peran, dan status social adalah sebagai berikut: 

a. Kelompok Acuan 

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang 

tersebut. Menurut Kotler dan Kevin Lane (2007:217) orang sangat dipengaruhi 

oleh sekelompok acuan mereka melalui beberapa cara yaitu kelompok acuan 

membuat seseorang menjalani perilaku dan gaya hidup baru dan mempengaruhi 

perilaku serta konsep pribadi seseorang; kelompok acuan menuntut seseorang 

untuk mengikuti kebiasaan kelompok sehingga dapat mempengaruhi pilihan 

seseorang; dan orang dipengaruhi oleh berbagai kelompok di luar kelompok 

mereka. 

b. Keluarga 
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Kotler dan Kevin Lane (2007) mengemukakan bahwa keluarga merupakan 

organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan para 

anggota keluarga menjadi sekelompok acuan primer yang paling berpengaruh. 

Sedangkan menurut Swasta (2000) keluarga diartikan sebagai individu yang 

membentuk keluarga baru, atau membentuk suatu rumah tangga baru (family of 

orientation). Jadi keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau 

lebih yang terbentuk karena ikatan perkawinan, hubungan darah, atau proses 

adopsi. Keluarga besar (extended family) mencakupi keluarga inti, ditambah 

kerabat lain, seperti kakek-nenek, paman-bibi, sepupu dan kerabat karena 

perkawinan. 

c. Peran dan Status Sosial 

Kotler dan Kevin Lane (2007) mengemukakan bahwa kedudukan orang masing-

masing kelompok dapat ditentukan berdasar peran dan statusnya. Peran meliputi 

kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang, dari masingmasing peran 

tersebut akan menghasilkan status. 

 

3. Faktor Pribadi atau Personal 

Menurut Kotler dan Kevin Lane (2007) keputusan membeli juga dipengaruhi 

oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus 

hidup, pekerjaan, dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan 

gaya hidup pembeli. Karena banyak dari karakteristik tersebut memiliki dampak 

sangat langsung pada perilaku konsumen, penting bagi pemasar untuk mengikuti 

mereka secara dekat. Ada pun penjelasan dari faktor-faktor pribadi/personal yang 
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terdiri dari usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, 

kepribadian dan konsep diri dan gaya hidup dan nilai tambah adalah sebagai berikut: 

a. Usia dan Tingkat Kehidupan 

    Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Selera 

orang terhadap sesuatu juga berhubungan dengan usia. Konsumsi juga dibentuk 

oleh siklus hidup keluarga dan jumlah, usia, dan gender orang dalam rumah tangga 

pada suatu saat. Para pemasar juga harus member perhatian yang besar pada 

peristiwa-peristiwa penting dalam hidup atau masa peralihan (seperti menikah, 

kelahiran bayi, sakit, dll) karena akan memunculkan kebutuhankebutuhan baru. 

 

b. Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi 

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pilihan produk juga 

sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang, penghasilan yang dapat 

dibelanjakan (level, kestabilan, pola waktunya), tabungan dan aktiva (termasuk 

presentase aktiva yang lancar), utang, kemampuan untuk meminjam, dan sikap 

terhadap kegiatan berbelanja atau menabung. 

 

c. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kotler dan Kevin Lane (2007) mengemukakan kepribadian sebagai cirri bawaan 

psikologis manusia (human spicological traits) yang khas yang menghasilkan 

tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan 

lingkungannya. Kepribadian biasanya digambarkan dengan menggunakan cirri 

bawaan seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, kehormatan, kemampuan 
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bersosialisasi, pertahanan diri, dan kemampuan beradaptasi. Kepribadian dapat 

menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisis pilihan merk konsumen. 

Gagasannya adalah bahwa merk juga mempunyai kepribadian bahwa konsumen 

mungkin memilih merk yang kepribadiannya cocok dengan kepribadian dirinya. 

 

d. Gaya Hidup 

Orang-orang yang berasa dari sub budaya, kelas social, dan pekerjaan yang sama 

dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang 

di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan keseluruhan dari seseorang yang berinteraksi dengan 

lingkungannya. Dan Disini para pemasar mencari hubungan antara produk mereka 

dan kelompok gaya hidup. Gaya hidup sebagian dibentuk oleh apakah konsumen 

itu dibatasi uang atau dibatasi waktu. 

 

4. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi lagi oleh empat factor psikologis utama 

yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan serta kepercayaan dan pendirian. 

a. Motivasi 

Seseorang mempunyai banyak kebutuhan pada setiap waktu tertentu. Sebagian 

kebutuhan bersifat biogenik. Kebutuhan yang demikian berasal dari keadaan 

psikologis mengenai ketegangan seperti rasa lapar, haus, tidak enak. Kebutuhan 

yang lain bersifat psikogenik. Kebutuhan yang demikian berasal dari keadaan 
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psikologis mengenai ketegangan seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, 

atau kepemilikan. 

b. Persepsi 

Persepsi didefinisikan sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur 

dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran 

keseluruhan yang berarti. Persepsi tidak hanya bergantung pada stimuli fisik tetapi 

juga pada stimuli yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan 

individu tersebut. 

c. Pengetahuan 

Ketika orang-orang bertindak, mereka belajar. Pengetahuan menjelaskan 

perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman. 

Kebanyakan perilaku manusia dipelajari. Ahli teori pengetahuan mengatakan 

bahwa pengetahuan seseorang dihasilkan melalui suatu proses yang saling 

mempengaruhi dari dorongan, stimuli, petunjuk, tanggapan dan penguatan. 

d. Kepercayaan dan Sikap Pendirian 

Kepercayaan adalah pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal. 

Kepercayaan ini mungkin berdasarkan pengetahuan, pendapat atau keyakinan. 

Kepercayaan ini mungkin ada atau mungkin tidak mengandung unsur ekonomi. 

 

2.4 Keputusan Pembelian 

Proses keputusan konsumen dalam melakukan pembelian merupakan salah satu 

pendekatan dalam usaha mempelajari perilaku konsumen. Pendekatan ini 

menitikberatkan pada pandangan bahwa dalam mencapai suatu keputusan pembelian 
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seorang konsumen melalui suatu proses tahapan tertentu. Pengambilan keputusan 

dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternative 

sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan 

yang dianggap paling menguntungkan (Amirullah, 2002). Peter dan Olson dalam 

Amirullah (2002) mengungkapkan bahwa yang dimaksud pengambilan keputusan 

konsumen adalah suatu proses pengintergasian yang mengkombinasikan pengetahuan 

untuk Proses Pemecahan Masalah Orang yang Mengambil Keputusan Orang 

Membeli atau Tidak Membeli (Tanggapan) mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternative, dan memilih salah satu diantaranya. Menurut Kotler (2002) proses 

keputusan pembelian dapat diklasifikasi menjadi lima bagian, yaitu: 

a. Pengenalan Masalah 

Awal dari proses keputusan pembelian adalah kesadaran konsumen akan adanya 

kebutuhan dan atau keinginan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Dari sini 

pemasar dapat mencari celah-celah dimana dia memasarkan produknya atau 

bagaimana dia mengatasi gap antar penawaran dan kepuasan pelanggan yang 

selama ini ada. 

b. Pencarian Informasi 

Setelah konsumen menyadari adanya kebutuhan dan atau keinginan yang harus 

dipenuhi, amka ia akan mencari informasi berkenaan dengan organisasi atau 

produk yang akan dikonsumsinya. 

c. Evaluasi Alternatif 

Setelah informasi tentang organisasi atau produk yang dibutuhkan sudah 

terkumpul, seorang konsumen akan menyeleksi seluruh informasi dan 
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pembelajaran yang telah ia dapatkan. Dalam hal ini, konsumen dapat 

mempertimbangkan hal-hal seperti manfaat inti produk dan atribut-atribut produk 

yang ditawarkan pemasar. 

 

 

 

d. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap ini, konsumen sudah membentuk preferensi mereka atas merk dalam 

alternatif yang didapatkan. Disini, konsumen cenderung akan meminimalkan 

resiko berdasarkan pada kualitas jasa yang diterimanya sehingga apa yang 

didapatkan nantinya akan sesuai dengan kebutuhan dan atau keinginan konsumen 

tersebut. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah pilihan dibuat dan jasa telah dibeli serta dikonsumsi, seorang konsumen 

akan menilai antara harapannya terhadap produk yang diinginkan dengan apa yang 

diterimanya. Disini kepuasan konsumen dinilai tercapai apabila ada pembelian 

ulang atas produk tersebut. Sebaliknya, apabila konsumen merasa tidak puas, dia 

akan melakukan tahap pengumpulan informasi kembali untuk mendapatkan 

produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan atau keinginannya. 

   

2.5  Hubungan antara Bauran komunikasi pemasaran terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada industri kreatif usaha distro 
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Tujuan dari kegiatan pemasaran dari setiap perusahaan adalah meningkatkan 

penjualan. Demikian juga kegiatan komunikasi pemasaran yang juga merupakan 

bagian dari program pemasaran. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tujuan dari 

didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba yang 

optimal lewat penjualan produk atau jasa. hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat 

berkembang serta dapat bersaing. Adapun salah satu langkah yang dapat dilakukan 

adalah meningkatkan usaha-usaha pemasaran yaitu dengan meningkatkan kinerja 

aktivitas komunikasi pemasaran, usaha pelayanan kepada konsumen dan lain 

sebagainya, sehingga perusahaan mempunyai kemungkinan meningkatkan volume 

penjualan produk atau jasa yang dihasilkan. 

Menurut Fandy Tjiptono (2006) tujuan akhir dari komunikasi pemasaran pada 

umumnya adalah terjadinya pembelian. Tugas komunikator adalah meyakinkan 

bahwa membeli mereknya merupakan pilihan yang tepat dan mengarahkan konsumen 

yang telah yakin dengan merek perusahaan agar melakukan pembelian aktual. 

Tindakan yang bisa dilakukan komunikator antara lain menawarkan produk dengan 

harga murah, menawarkan premium, atau memberikan kesempatan kepada pelanggan 

untuk mencoba produk / jasa secara terbatas. Agar tujuan dari komunikasi pemasaran 

terwujudkan maka perlu dilakukan aktivitas yang terdapat dalam bauran komunikasi 

pemasaran atau disebut juga bauran promosi. Perusahaan yang melakukan aktivitas 

komunikasi pemasaran dalam memasarkan produknya terdapat kenaikan penjualan 

yang lebih daripada perusahaan yang tidak melakukan aktivitas komunikasi 

pemasaran. Namun harus dipertimbangkan pula bahwa dengan menggunakan 

aktivitas komunikasi pemasaran yang berlebihan akan mengakibatkan adanya 
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penurunan penjualan. Jadi dalam komunikasi pemasaran pihak perusahaan harus 

menyesuaikan dengan tujuan diadakannya komunikasi pemasaran tersebut. Disisi lain 

perusahaan juga harus mempertimbangkan ataupun menyesuaikan dengan dana yang 

tersedia untuk pelaksanaan aktivitas komunikasi pemasaran tersebut. 

 

 

 

2.6 Industri Kreatif 

Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007 mendefinisikan 

industry kreatif di Indonesia adalah industry yang berasal dari pemanfaatan 

kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan 

serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan 

daya cipta individu tersebut (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 

Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia,2009) 

 

2.7 Usaha Distro 

Distro pada awalnya merupakan wadah bagi penjualan album, merchandise, 

serta pernak-pernik band-band indie yang memasarkan produksnya secara 

independent. Granito (2008:10) mengemukakan bahwa kata “distro”  merupakan 

singkatan dari distribution store atau distribution outlet yang berfungsi menerima 

titipan dari berbagai macam clothing company lokal yang memprduksi sendiri 

produknya (t-shirt, tas, dompet, jaket, dan lain-lain), clothing company adalah 

sebuah produsen kaos yang memiliki brand dan design kaos sendiri. Seiring 
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dengan berkembangnya waktu distro-distro banyak membuat label sendiri selain 

merchandise band. Pada akhirnya saat ini banyak industry besar yang meniru 

konsep sampai design distro. 

Distro merupakan sebuah konsep jaringan pemasaran baru yang berangkat 

dari idealism untuk tidak mau masuk ke jaringan –jaringan pasar besar sehingga 

mereka mencoba memasarkan produk-produk mereka sendiri. Dahulu distro –

distro tidak akan bisa ditemukan di toko-toko besar, melainkan di pelosok kota, di 

gang-gang, di kompleks-kompleks perumahan. Promosi yang dilakukan lebih 

banyak menggunakan personal selling dan mouth to mouth. Tuntutan pasarlah 

yang kemudian membuat mereka membuka jaringan atau berubah menjadi 

distributor yang tidak menjual produknya sendiri. Media komunikasi 

pemasarannya pun lebih beragam dari personal selling, sponsorship, pemasaran 

online, sampai pengadaan event. Terdapat pengelompokan untuk usaha distro, 

antara lain: 

1. Pengusaha distro yang mempunyai brand clothing, dari mulai label sampai 

produknya mereka buat sendiri. 

2. Pengusaha yang mempunyai brand clothing tapi tdak mempunyai distro, 

sehingga ia mendistribusikan produknya ke distro-distro dan jaringan 

pemasarannya. 

3. Pengusaha distro yang hanya menjual kembali produk dari clothing company. 

(granito, 2008) 

 

2.8 volume penjualan 
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Menurut Kotler (2008) volume penjualan merupakan jumlah penjualan yang 

dapat dicapai dalam periode tertentu, agar perusahaan dapat mencapai tujuannya.  

Menurut Ismaya (2006) sales volume adalah penjualan yang berhasil diacapai 

atau ingin di capai oleh suatu perusahaan dalam suatu jangka waktu tertentu. 

Menurut pass and lowes yang di terjemahkan oleh santoso (1997) menemukan 

pengertian volume penjualan yaitu jumlah suatu produk atau merk suatu 

perusahaan yang terjual dalam suatu periode.  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa volume penjualan adalah 

penjulan yang berhasil dicapai atau ingin dicapai oleh suatu perusahaan melalui 

jumlah produk atau merk suatu perusahaan yang terjual dalam suatu jangka waktu 

tertentu. 

 

2.9 Kerangka Pikir 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dibuat, maka dapat diketahui penelitian 

yang akan dilakukan didasarkan pada latar belakang penelitian untuk mengetahui 

apakah penerapan komunikasi pemasaran berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen untuk berbelanja pada usaha distro bandung sport Malang. Melalui 

tinjauan pustaka yang diperoleh dari literatur dan data penelitian yang dilakukan 

didapatkan variabel penelitian yang relevan terhadap penelitian ini antara lain 

variabel periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), acara dan 

pengalaman (sponsorship), hubungan masyarakat dan publisitas (public 

relations), pemasaran langsung (direct marketing)  ,pemasaran interaktif (online 

marketing), pemasaran dari mulut ke mulut dan penjualan pribadi (personal 
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selling) yang diduga berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan. 

Masalah tersebut dianalisis dengan menggunakan alat analisis kuantitatif, 

sehingga dari hasil analisis tersebut diperoleh temuan hasil penelitian serta saran 

yang relevan terhadap permasalahan.  

 

 

 

Kerangka pikir dituangkan dalam Gambar 2.2 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landasan teori 

 Bauran Komunikasi Pemasaran: 
1.Periklanan (Advertising) 
2. Promosi Penjualan (SalesPromotion) 
3. Hubungan Masyarakat dan Publisitas 
(Public Relations and Publicity) 
4. Penjualan Secara Personal (Personal 
Selling) 
5. Pemasaran Langsung (Direct 
Marketing) dan Online Marketing 
6. sposnsorship 

Keputusan 

konsumen 

Alat Analisis: 
Analisis Kuantitatif 
a. Regresi berganda 
b. Uji asumsi klasik 

        c.    Uji hipotsis 

Bandung Sport Distro 

Alat Analisis: 
Analisis Kualitatif 
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Hipotesis 

Moh. Nazir (2005) mengemukakan hipotesis tidak lain adalah jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. 

Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau yang ingin kita pelajari. 

Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran 

sebagaimana adanya dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. 

Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang 

kompleks. Hipotesis penelitian ini akan dirumuskan berdasarkan landasan teori. 

Diduga bahwa dari delapan model bauran komunikasi pemasaran terdapat enam 

variabel komunikasi pemasaran yang memiliki pengaruh pada kinerja pemasaran 

bandung sport distro meliputi periklanan (advertising); promosi penjualan (sales 

promotion); hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and publicity); 

acara dan pengalaman (sponsorship); serta pemasaran langsung (direct marketing) 

dan pemsaran interaktif (online marketing). 

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian terdahulu 

maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 

H1 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari bauran komunikasi pemasaran 

(periklanan (advertising); promosi penjualan (sales promotion); hubungan 

masyarakat dan publisitas (public relations and publicity); acara dan pengalaman 

(sponsorship); serta pemasaran langsung (direct marketing) dan pemsaran interaktif 

Temuan Hasil Penelitian 
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(online marketing.) secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam berbelanja 

pada industri kreatif usaha distro 

H2 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari bauran komunikasi 

pemasaran(periklanan (advertising); promosi penjualan (sales promotion); hubungan 

masyarakat dan publisitas (public relations and publicity); acara dan pengalaman 

(sponsorship); serta pemasaran langsung (direct marketing) dan pemsaran interaktif 

(online marketing) secara simultan terhadap keputusan konsumen dalam berbelanja 

pada industri kreatif usaha distro 

Gambar 2.3 

Model hipotesis 

 

 

 

Variebel komunikasi pemasaran

 

 hubungan masyarakat 
dan publisitas (public 
relations and publicity) 

acara dan pengalaman 
(sponsorship) 

pemasaran langsung 
(direct marketing) 

promosi penjualan (sales 
promotion) 

periklanan (advertising) 

pemasaran interaktif 
(online marketing) 

 

 

Keputusan 
konsumen 

  Pengaruh parsial 

  Pengaruh simultan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Rancangan penelitian adalah cara untuk mengadakan penelitian atau mencari dan 

memeriksa kembali sesuatu dengan teliti yang bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa atau 

suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah untuk menemukan 

sesuatu. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis 

penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian eksplanatory (penelitian 

penjelasan). Menurut Singarimbun dan Effendi (1995), penelitian eksplanatory 

adalah penelitian yang menjabarkan hubungan kausal antara variabel-variabel 

penelitian melalui pengajuan hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan data 

yang dikumpulkan selama penelitian. Adapun alasan untuk memilih jenis penellitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh anatra variabel bauran komunikasi pemasaran 

terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. 

 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah pada bidang studi Manajemen 

konsentrasi Pemasaran, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bauran komunikasi 

pemasaran yang terdiri dari periklanan (advertising); promosi penjualan (sales 

promotion); hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and publicity); 

acara dan pengalaman;(sponsorship); serta pemasaran langsung (direct marketing) 

dan pemsaran interaktif (online marketing). 
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 terhadap keputusan konsumen untuk memilih Bandung Sport Distro di Kota Malang 

sebagai tempat berbelanja pakaian. Penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh 

mana pengaruh variabel bauran komunikasi pemasaran terhadap keputusan konsumen 

dalam memilih Bandung Sport Distro di Kota Malang sebagai sebagai tempat 

berbelanja pakaian. 

 

3.3. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan merupakan bagian dari marketing mix yaitu 

menggunakan bauran komunikasi pemasaran yang terdiri dari  periklanan 

(advertising); promosi penjualan (sales promotion); hubungan masyarakat dan 

publisitas (public relations and publicity); acara dan pengalaman;(sponsorship); serta 

pemasaran langsung (direct marketing) dan pemsaran interaktif (online marketing). 

Lokasi yang digunakan untuk tempat penelitian adalah di Bandung Sport Distro di Jl. 

MT. Haryono 116 Malang. 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

        Menurut Sugiyono (2008), populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Uma Sekaran (2006) menjelaskan bahwa populasi mengacu pada keseluruhan 

kelompok orang, kejadian, atau hal yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. 
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Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi finit dan populasi 

infinit. Populasi finit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti 

dapat diketahui, sedangkan populasi in-finit adalah suatu populasi yang jumlah 

anggotanya tidak dapat diketahui secara pasti (Supardi 2005). Populasi dalam 

penelitian ini merupakan populasi in-finit karena penelitian 

dilakukan pada bulan November 2010 hingga Desember 2010 sehingga peneliti 

belum mengetahui secara tepat jumlah konsumen yang akan berkunjung Bandung 

Sport Distro Malang. 

3.4.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik sama 

dengan populasi. Menurut Supardi (2005) sampel adalah bagian dari populasi yang 

dijadikan subyek penelitian sebagai wakil dari para anggota populasi. Sedangkan 

menurut Arikunto (2002) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan teknik purposive sampling. 

Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan memiliki syarat tertentu seperti ( 

umur, pekerjaan, tingkat keseringan, gaji, dll). Seseorang atau sesuatu diambil 

sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut 

memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya (Sugiyono, 2008). Dalam hal 

ini pengumpulan data dilakukan melalui pelanggan yang ditemui peneliti di Bandung 

Sport Distro. 

terdapat cara penentuan jumlah sampel, Roscoe dalam Sugiyono (2004) memberikan 

saran-saran mengenai ukuran sampel sebagai berikut: 
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1. Ukuran sampel yang layak digunakan dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500. 

2. Bila sampel dibagi dalam kategori (pria-wanita, pegawai negeri-swasta) maka 

jumlah anggota   sampel setiap kategori minimal 30. 

3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau 

regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel 

yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada lima (independen + dependen) 

maka jumlah anggota sampel = 10 x 5 = 50. 

4. Untuk penelitian eksperimen sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen 

dan kelompok control, maka jumlah anggota sampel masingmasing 10 sampai 

dengan 20. 

 Dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan berdasarkan teori dari Roscoe 

sehingga jumlah anggota sampel yang digunakan sebanyak 10 x jumlah variabel = 10 

x 7 = 70. Jumlah tersebut merupakan jumlah minimal, sehingga peneliti 

menyimpulkan untuk menggunakan 80 responden yang diperoleh dari jumlah 

pengunjung pada Bandung Sport Distro pada bulan November hingga Desember 

2010. 

 

3.5 Jenis data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Pengertian dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut : 

1. Data primer menurut Marzuki (2007) merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya. Anto Dayan (2006) menyatakan data primer adalah data yang 
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dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya. Data 

primer yang diperoleh peneliti merupakan data hasil wawancara dengan karyawan 

dan data yang disediakan oleh Klub Bunga Butik Resort sendiri. 

2. Data Sekunder menurut Marzuki (2007) merupakan data yang bukan diusahakan 

sendiri pengumpulannya oleh penulis. Anto Dayan (2006) menyatakan bahwa 

data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan 

pengolahnya. Data sekunder yang diperoleh peneliti berupa artikel-artikel yang 

diterbitkan. 

 

3.6 Tekhnik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Library Research 

Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui buku, literature, dokumen-dokumen 

dan data yang diperoleh dari penelitian yang dipakai sebagai pedoman di dalam 

mengadakan penelitian lapangan. 

2. Field Research 

Penelitian yang dilakukan dimana peneliti terjun langsung ke objek penelitian. Pada 

hakekatnya penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara realistis apa 

yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Teknik-teknik yang dilakukan di lapangan 

untuk memperoleh data antara lain: 
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a. Metode Kuesioner 

Sekaran (2008) kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan secara tertulis 

yang akan dijawab oleh responden penelitian, agar peneliti memperoleh data 

lapangan/empiris untuk memecahkan masalah penelitian dan menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan. Tujuannya agar responden dapat memberikan jawaban 

secara tertulis karena adanya keterbatasan waktu. Dalam metode ini, informasi 

diperoleh melalui permintaan keterangan-keterangan kepada responden. Jadi data 

yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan. 

b. Metode Wawancara 

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2008) wawancara adalah merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara ini dilakukan pada 

sumbernya langsung yaitu pihak manajemen pemasaran dari Bandung Sport 

Distro. Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk mendapatkan data 

mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi dan informasi lain yang berkaitan 

dengan bahasa penelitian ini. 

 

3.7. Variabel Penelitian 

3.7.1. Identifikasi Variabel 

Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris maka konsep-konsep itu 

harus dioperasikan dengan mengubahnya menjadi variabel-variabel. Menurut Nazir 

(2003) variabel adalah konsep yang mempunyai macam nilai. Cara yang paling 
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bermanfaat untuk menggolongkan variabel adalah dengan membedakannya menjadi 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (independent) adalah variabel tak 

terduga sebagai penyebab atau pendahulu Variabel lain, dalam hal ini yang 

merupakan variabel independent adalah bauran promosi. Variabel terikat (dependent) 

adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel yang 

mendahuluinya, dalam hal ini adalah keputusan pembelian. 

1. Variabel dependent (Y) : keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh bauran 

komunikasi pemasaran. 

2. Variabel independent (X): bauran promosi (X), yang meliputi periklanan (X1), 

promosi penjualan (X2), Acara dan pengalaman (X3), Hubungan Masyarakat dan 

Publisitas (X4) pemasaran langsung (X5), Pemasaran interaktif (X6). 

3.7.2. Definisi Operasional Variabel 

Varibel bebas menurut Sekaran (2006:117), adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat, entah secara positif atau negatif. Dalam hal ini yang merupakan 

variabel bebas yaitu: 

1. Periklanan (advertising) (X1) adalah segala bentuk penyajian non-personal dan 

promosi ide, barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan 

pembayaran , yang terdiri dari: 

a. Media iklan (X1.1) 

b. Isi iklan (X1.2) 

c. Tampilan iklan (X1.3) 

d. frekuensi penyampaian iklan (X1.4) 
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2. Promosi Penjualan (sales promotion) (X2) adalah rangsangan langsung yang 

ditujukan kepada konsumen untuk melakukan pembelian , yang terdiri dari: 

a. Hadiah (X2.1) 

b. Frekuensi pemberian hadiah (X2.2) 

c. Potongan harga atau diskon (X2.3) 

d. pemberian voucher belanja (X2.4) 

 

3. Hubungan Masyarakat dan Publisitas (Public Relations and Publicity) ( X3) adalah 

kiat pemasaran penting lainnya, di mana perusahaan tidak harus berhubungan 

hanya dengan para pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi ia juga harus 

berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar, yang terdiri 

dari : 

a. pameran (X3.1)  

b. seminar (X3.2) 

c. sumbangan amal (X3.3) 

d. event (X3.4) 

 

4. Acara dan pengalaman (sponsorship) ( X4) adalah kegiatan dan program yang di 

sponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau 

interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu sehingga brand image 

perusahaan menjadi semakin di ingat di benak konsumen dan akhirnya 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, hal ini dapat di 

lihat dari ; 
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a. pemeberian paket voucher belanja (X4.1) 

b.pemberian marchendaise (X4.2) 

c. pemberian fresh money (X4.3) 

d. pemberian fasilitas media promosi (spanduk, banner, baliho, dll) (X4.4) 

 

5. Pemasaran langsung (direct marketing) (X5) adalah komunikasi langsung dengan 

sejumlah konsumen sasaran untuk memperoleh tanggapan langsung dengan 

menggunakan surat, telepon, fax, email, dan sebagainya, yang terdiri dari: 

a. Telemarketing (X5.1) 

b. Penggunaan katalog (X5.2) 

c. web (X5.3) 

d. e-mail (X5.4) 

 

6. pemasaran interaktif (online marketing) (X6) adalah kegiatan dan program online 

yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung 

atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau 

menciptakan penjualan produk dan jasa kepada konsumen, yang terdiri dari : 

 a. facebook (X6.1) 

 b. twitter (X6.2) 

 c.  messenger (yahoo,msn, dll) (X6.3) 

Variabel terikat menurut Sekaran (2006) merupakan variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variable 
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dependent adalah keputusan konsumen dalam melakukan pembelian (Y). Keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian ditujukan dengan: 

1. Keputusan konsumen memilih Bandung Sport Distro Malang sebagai tempat 

berbelanja pakaian (Y) yang terdiri dari: 

a. jumlam macam barang yang di beli (Y1.1) 

b. jumlah item yang di beli (Y1.2) 

c. frekuensi kedatangan  (Y1.3) 

Untuk lebih mempermudah pemahaman, penjelasan dari masing-masing variabel 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 
Konsep, Variabel, Indikator, dan Item 

Konsep Variable Indicator item 

Bauran 

komunikasai 

pemasaran 

Periklanan 

(advertising) 

(X1) 

(X1.1) media iklan 

(X1.2) isi Iklan 

(X1.3) Tampilan Iklan 

(X1.4) frekuensi iklan 

Kesesuaian media 

iklan yang di gunakan 

(X1.1) 

Isi iklan yang mudah 

dipahami (X1.2) 

Tampilan iklan yang 

menarik (X1.3) 

Durasi waktu 

penyampaian iklan 

(X1.4) 

 Promosi 

Penjualan (sales 

promotion) (X2) 

Hadiah (X2.1) 

 Frekuensi hadiah(X2.2) 

Potongan harga/diskon 

(X2.3) 

Pemberian hadiah 

secara langsung (X2.1) 

Frekuensi pemberian 

hadiah sering(X2.2) 
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 pemberian voucher 

belanja (X2.4) 

Diskon diberikan 

untuk item 

tertentu(X2.3) 

Pemberian voucher 

belanja dilihat dari 

jumlah nominal 

belanja(X2.4) 

 Hubungan 

Masyarakat dan 

Publisitas 

(Public 

Relations and 

Publicity) ( X3) 

pameran (X3.1) 

seminar (X3.2) 

sumbangan amal (X3.3) 

 event (X3.4) 

Mengikuti pameran 

yang diselenggarakan 

komunitas pengusaha 

distro (3.1) 

Memberikan 

sumbangan kepedulian 

social kepada pihak 

yang membutuhkan 

(X3.2) 

Mengisi acara seminar 

di instansi(X3.3) 

Mengadakan Event 

pada moment tertentu 

(X3.4) 
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Acara dan 

pengalaman 

(sponsorship) ( 

X4) 

 

 pemeberian paket 

voucher belanja (X4.1) 

pemberian marchendaise 

(X4.2) 

 pemberian fresh money 

(X4.3) 

pemberian fasilitas media 

promosi (spanduk, 

banner, baliho, dll) (X4.4)

 

Memberikan sponsor 

dalam bentuk paket 

voucher belanja(X4.1) 

Memberikan sponsor 

dalam bentuk 

marchendaise 

perusahaan(X4.2) 

Pemberian sponsor 

dalam bentuk fresh 

money dengan  

menanggung sejumlah 

biaya suatu 

kegiatan(X4.3) 

Pemeberian sponsor 

dalam bentuk fasilitas 

media promosi 

(spanduk, banner, 

baliho, dll) (X4.4) 
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 Pemasaran 

langsung (direct 

marketing) (X5) 

Telemarketing (X5.1) 

 web (X5.2) 

 e-mail (X5.3) 

Penawaran dan 

promosi yang 

dilakukan melalui 

telepon,surat dan 

SMS (Short Message 

System) (X5.1) 

Penawaran, dan 

promosi melalui web 

terkait dengan produk 

baru maupun even 

yang akan di adakan 

(X5.2) 

Penawaran, kerja sama 

dan promosi melalui e-

mail terkait dengan 

even dan produk 

baru(X5.3) 

 

 pemasaran 

interaktif (online 

marketing) (X6) 

facebook (X6.1) 

twitter (X6.2) 

messenger(yahoo,msn,dll) 

(X6.3) 

Melakukan 

penyampaian 

informasi melalui 

facebook kepada 

komunitas yang 

tergabung dalam 

member facebook 

perusahaan(X6.1) 

Meng-update 

informasi terkait 

produk baru dan even 
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yang akan dilakukan 

melalui twitter(X6.2) 

Melakukan diskusi 

untuk mendapatkan 

feedback dari 

pelanggan melalui 

messenger(X6.3) 

 

keputusan 

konsumen 

dalam 

melakukan 

pembelian 

 

Keputusan 

konsumen 

memilih 

Bandung Sport 

Distro sebagai 

tempat 

berbelanja 

pakaian (Y) 

 

Jumlah macam produk 

yang di beli (Y1.1) 

Jumlah item yang di beli 

(Y1.2) 

Frekuensi kedatangan 

(Y1.3) 

 

 

Memilih berbelanja ke 

Bandung Sport Distro 

karena produk yang di 

tawarkan bervariasi 

(Y1.1) 

Banyaknya desain 

produk yang di 

tawarkan 

mempengaruhi 

Keputusan pembelian 

yang dilakukan pada 

jumlah item yang di 

beli  (Y1.2) 

Frekuensi kedatangan 

oleh konsumen di 

lakukan secara ber 

ulang-ulang karena 

produk selalu update 

(Y1.3) 
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3.8. Skala Pengukuran Variabel 

 Dalam penelitian ini terdapat enam variabel bebas yaitu periklanan 

(advertising); promosi penjualan (sales promotion); hubungan masyarakat dan 

publisitas (public relations and publicity); acara dan pengalaman;(sponsorship); serta 

pemasaran langsung (direct marketing) dan pemsaran interaktif (online marketing. 

serta satu variabel terikat yaitu keputusan konsumen dalam memilih Bandung Sport 

Distro sebagai tempat berbelanja pakaian. Untuk mengukur keempat variabel tersebut 

digunakan instrumen pengukur yang berupa pernyataan dari masing-masing indikator 

untuk tiap-tiap variabel yang diajukan kepada responden melalui kuesioner. Jawaban 

dari tiap pertanyaan dihitung dengan cara menjumlahkan angka-angka dari 

pernyataan, sehingga jawaban yang berada pada posisi sama, akan menerima secara 

konsisten nilai angka yang juga sama. Dalam penelitian ini menggunakan jenis skala 

pengukuran interval yaitu alat pengukuran data yang dapat menghasilkan data yang 

memiliki rentang nilai yang mempunyai makna, walaupun nilai absolutnya kurang 

bernilai (Ferdinand, 2006). Teknik pengukuran dalam penelitian ini menggunakan 

Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2004). Skala Likert mempunyai skala jawaban antara 1-5 adalah: 

Skor 5 untuk jawaban SS (Sangat Setuju) 

Skor 4 untuk jawaban S (Setuju) 

Skor 3 untuk jawaban N (Netral) 

Skor 2 untuk jawaban TS (Tidak Setuju) 

Skor 1 untuk jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) 
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3.9. Uji Instrumen Penelitian 

       Uji validitas dan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

instrumen penelitian ini dapat dipercaya. Hasil suatu kuesioner dikatakan valid (sah) 

jika pertanyaan/pernyataan pada suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil suatu kuesioner dikatakan reliabel 

jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten/stabil dari waktu ke 

waktu. Pengujian validitas dan reliabilitas sebuah kuesioner dapat dilakukan dengan 

analisis SPSS. 

3.9.1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid 

memiliki validitas yang rendah. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas 

yang dimaksud. Untuk menguji validitas instrumen penelitian digunakan teknik 

Korelasi Product Moment Pearson yang dirumuskan (Arikunto, 2006) 

sebagai berikut: 

rxy =              N ∑XY - (∑X)( ∑Y) 
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Dimana: 

r = Koefisien Product Moment 

X = Skor Variabel bebas (X) 

Y = Skor Variabel terikat (Y) 

N = Jumlah Responden 

Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan 

indeks Korelasi Product Moment Pearson dengan level signifikansi 5%. Bila 

probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka instrumen dinyatakan tidak 

valid. Sebaliknya, jika hasil korelasi lebih besar dari 0,05 maka instrumen dinyatakan 

valid. Selain itu juga dapat dilihat melalui cara mengkorelasikan antara skor butir (X) 

dengan skor total (Y). Bila korelasi tiap butir instrumen tersebut positif dan besarnya 

0,3 ke atas maka tiap butir instrument tersebut merupakan construct yang kuat. 

Sebaliknya bila korelasi tiap butir instrumen besarnya dibawah 0,3 maka butir 

instrumen tersebut tidak valid (Sugiyono, 2004). 

3.9.2. Uji Reliabilitas 

          Suliyanto (2005) mendefinisikan reliabilitas sebagai sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Hasil suatu pengukuran dapat dipercaya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang 

relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek belum berubah. Instrumen 

yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. Untuk mengetahuinya, maka dapat 
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digunakan rumus Alpha Cronbach dimana data dikatakan reliabel jika koefisien 

keandalannya (Cronbach Alpha) lebih besar dari 0,6. 

Rumus Alpha Cronbach adalah: 

r11 =  

dimana :  

r11     = Reliabilitas Instrument 

k         = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

   =  jumlah VarianS butir 

      = varians Total 

 

3.10 Uji Asumsi Klasik 

Agar suatu model regresi dapat digunakan atau dianggap baik, maka perlu digunakan 

uji asumsi klasik untuk model persamaan regresi berganda. Adapun uji asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Uji Normalitas 

Menurut Singgih Santoso (2001), normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 
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distribusi data normal atau mendekati normal. Jika data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. Analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS  

 

2. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2009), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak ditemukan adanya korelasi antar variable bebas. Menurut 

Ghozali (2009), untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu variable inflation factor (VIF), nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Untuk menunjukan 

adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 sama dengan nilai VIF <10. 

Apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas antar variabel independent dalam model regresi. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi15. 

 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2009), uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual (penggangu) satu 

pengamatan satu ke pengamatan lain. Jika varian residual satu pengamatan ke 
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pengamatan lain tetap (tanpa bias), maka hal tersebut disebut dengan 

homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas. Adapun cara untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya 

pola tertentu pada grafik antara SRESID dengan ZPRED, dimana sumbu Y adalah 

Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residu. Dasar analisis menurut 

Ghozali (2009) menyebutkan ika pola tertentu seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, serta titk-titik menyebar 

di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS. 

 

3.11 Tekhnik Analisis Data 

3.11.1 Regresi Linear Berganda 

Menurut Malhotra (2006), regresi majemuk melibatkan sebuah variabel dependent 

dan dua atau lebih variabel independent. Jadi, jika suatu variabel dependent 

bergantung pada lebih dari satu variabel independent, maka hubungan antara kedua 

variabel disebut regresi berganda (Sulaiman, 2004). Perumusan model analisis linier 

berganda yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut (Sugiyono, 2004): 

Y = a + b1X1 + b 2 X2 + b 3X3 +... +bn Xn + e 
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Di mana : 

Y = Nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

a = Bilangan konstanta sebagai titik potong. 

b = Koefisien regresi. 

X = Variabel bebas. 

e = Error term. 

Berdasarkan rumus regresi linear berganda diatas, persamaan regresi berganda yang 

akan dianalisis dalam penelitian ini dari rumus tersebut yaitu : 

Y =  b1X1 + b 2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5  

Di mana: 

Y = Variabel terikat keputusan konsumen dalam memilih Bandung Sport Distro 

sebagai tempat berbelanja pakaian. 

b = Koefisien regresi. 

X1 = Periklanan (Advertising). 

X2 = Promosi Penjualan (Sales Promotion). 

X3 = Acara dan pengalaman.(sponsorship) 

 X4 =  Hubungan Masyarakat dan Publisitas (Public Relations and Publicity). 

X5= Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

X6= Pemasaran interaktif (online marketing). 

3.12 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel periklanan (advertising); promosi penjualan (sales promotion); hubungan 

masyarakat dan publisitas (public relations and publicity); penjualan secara personal 
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(personal selling); serta pemasaran langsung (direct marketing) dan pemasaran 

interaktif (online marketing) baik secara simultan maupun parsial terhadap keputusan 

konsumen dalam memilih Bandung Sport Distro sebagai tempat berbelanja pakaian, 

kemudian untuk Mengetahui variabel mana dalam bauran komunikasi pemasaran 

yang terdiri dari periklanan (advertising); promosi penjualan (sales promotion); 

hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and publicity); penjualan secara 

personal (personal selling); serta pemasaran langsung (direct marketing) dan 

pemasaran interaktif (online marketing yang berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian oleh konsumen dalam memilih Bandung Sport Distro sebagai 

tempat berbelanja pakaian. Untuk melakukan pengujian hipotesis digunakan alat 

analisis sebagai berikut: 

3.12.1 Uji F 

Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel (bebas) secara 

keseluruhan terhadap variabel (terikat). Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

• H0 = b1 = b2 = …… = bi = 0 

Artinya variabel-variabel (bebas) tidak berpengaruh terhadap variabel (terikat). 

• H0 ≠ b1 ≠ b2 ≠ ……….≠ bi ≠ 0 

Artinya ada pengaruh terhadap variabel (terikat), paling tidak salah satu dari variabel 

(bebas) tersebut. 

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis, menurut Suliyanto (2005) 

adalah sebagai berikut: 
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• Bila F hitung > F tabel atau signifikan (0,00) ≤ alpha (0,05), maka secara simultan 

variabel bebas (X) mempunyai pengaruh simultan: H0 ditolak, artinya variabel-

variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

• Sebaliknya, bila F hitung < F tabel atau signifikan (0,00) ≥ alpha (0,05), maka 

secara simultan variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh simultan : H0 

diterima, artinya variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat. 

Dalam Sugiyono (2008) Besarnya nilai F hitung dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

 

 

Dimana : F   =   pendekatan distribusi probabilitas 

     

               k   =    jumlah variabel bebas 

    n   =    jumlah sampel 

Uji F ini adalah untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan atau 

bersama-sama terhadap hipotesis satu. 

Ha1 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan bauran komunikasi 

pemasaran yang terdiri dari periklanan (advertising) (X1); promosi penjualan (sales 

promotion) (X2); hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and publicity) 

(X3) ; acara dan pengalaman;(sponsorship) (X4); serta pemasaran langsung (direct 
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marketing) (X5) dan pemsaran interaktif (online marketing) (X6) terhadap keputusan 

konsumen dalam memilih Bandung Sport Distro sebagai tempat berbelanja pakaian. 

3.12.2 Uji t 

Uji t dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara individu 

terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel (Sulaiman, 2004). Menurut 

Ghozali (2009), uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel 

independent terhadap variabel 

dependent secara individual. Menurut Ghozali (2009), criteria keputusannya apabila 

thitung > ttabel, dengan taraf signifikansinya 0,05 atau di bawahnya yang dilihat pada 

kolom Sig, maka dapat dikatakan bahwa variable bebas secara individual 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Rumus uji t adalah : 

 

Dimana : t = ukuran signifikansi dari koefisien regresi secara individu. 

     = koefisien regresi. 

    = kesalahan baku masing-masing parameter. 

Pengujian uji t dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

• Ho : β = 0 

Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variable 

terikat. 
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• Ha : β ≠ 0 

Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variable terikat. 

Pengujian uji t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai signifikansi t 

dengan signifikansi 5%, yaitu : 

• Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka menerima Ho dan menolak Ha artinya tidak ada 

pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

• Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka menerima Ho dan menolak Ha artinya ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ha2 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial bauran komunikasi 

pemasaran yang terdiri dari periklanan (advertising) (X1); promosi penjualan (sales 

promotion) (X2); hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and publicity) 

(X3) ; acara dan pengalaman;(sponsorship) (X4); serta pemasaran langsung (direct 

marketing) (X5) dan pemsaran interaktif (online marketing) (X6) terhadap keputusan 

konsumen dalam memilih Bandung Sport Distro sebagai tempat berbelanja pakaian. 

3.12.3 Uji Dominan 

Hipotesis ketiga dapat diuji dengan melihat nilai koefisien regresi masingmasing 

variabel, di mana variabel yang memiliki nilai koefisien terbesar dengan melihat Beta 

(Standardized Coefficients) merupakan variabel yang dominan mempengaruhi 

kepuasan konsumen (Suliyanto, 2005). 

3.12.4. Uji R2 (Koefisien Determinasi) 
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Koefisien determinasi berganda (R2) dapat digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5 Dan 

X6) terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable bebas 

(X) yang tidak dimasukkan ke dalam model. Model dianggap baik apabila koefisien 

determinasi sama dengan satu atau mendekati satu (Gujarati, 2001). Koefisien 

determinasi (R2) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (r) yang digunakan untuk 

mengukur besarnya proporsi sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Batas nilai R2 adalah 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin baik 

hasil regresinya. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 gambaran umum perusahaan 

4.1.1 sejarah singkat Bandung Sport Distro 

      Bandung sport adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

garmen tepatnya suatu Distribution Outlet/ distro, yang menjual pakain untuk anak 

muda. Didirikan pada tanggal 16 Agustus tahun 1998 oleh Dliaulhaq yang 

selanjutnya bertindak sebagai pemilik. Diawali pada tahun 1998, Dliaulhaq pemilik 

jaringan bisnis Bandung Sport memulai usahanya dengan menjual pakaian anak muda 

di lingkungan pergaulannya, pada saat  itu Aul sedang menempuh studi di Universitas 

Brawijaya Malang. Ide itu terinspirasi karena ingin mandiri dan membantu orang tua 

yang notabene Aul berasal dari keluarga yang sederhana di kota Cirebon. Hingga dia 

membaca suatu tren wardrobe yang ada di kalangan remaja di kota Cirebon dan 

mencoba untuk menerapkan tren tersebut di kota Malang. Door to door adalah 

langkah awal yang dilakukannya ketika memulai bisnisnya, meskipun pada saat itu 

dengan menggunakan modal awal Rp 200.000. Aul yang telah banyak mendapatkan 

penghargaan antara lain The Best Achievement Young Enterpreneur Student ini 

memulai memasuki pasar dengan menawarkan barang-barang yang ia beli dari pasar 

Cirebon dengan cara mengikuti bazaar serta pameran-pameran yang diadakan di kota 

Malang hingga akhirnya ia mendirikan sebuah distro dengan nama Bandung Sport 

sekitar tahun 2002 di garasi rumah kostnya di jl. Gajayana Malang yang notabene 

merupakan kawasan yang cukup strategis karena berada di tengah lingkungan 

pendidikan. 
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     Nama Bandung Sport  diambil karena pada saat membuka outlet kecil-kecilan 

untuk pertama kalinya produk yang dijual lebih banyak berjenis sporty. Pada saat itu 

Bandung Sport merupakan satu-satunya outlet yang menjual produk anak muda yang 

berkiblat pada tren anak muda kota Bandung. Seiring perkembangan tren pada saat 

itu nama Bandung Sport sudah mulai dikenal di kalangan anak muda di kota Malang. 

Hal ini dapat dilihat melalui jumlah kunjungan pelanggan yang tiap bulannya 

semakin antusias terhadap produk yang dijual oleh Bandung Sport. Hingga pada 

tahun 1999 Bandung Sport mengalami perubahan dalam hal produk. Produk yang 

dijual tetap, yang membedakan adalah merk, kualitas, dan tren yang ada pada saat ini, 

jika produk yang sebelumnya diambil dari kota Cirebon, kini produk yang diambil 

langsung dari kota Bandung.  Hal itulah yang membuat Bandung Sport menjadi satu-

satunya distro yang ada di kota Malang pada saat itu. 

4.1.2 Lokasi perusahaan 

      Kantor pusat berada di Jl. MT. Haryono 116 Malang. Semenjak berdiri, 

roda kepemimpinan Bandung Sport dipegang oleh pemilik sendiri yakni Dliaulhaq 

hingga tahun 2004, dan sejak tahun 2004 kepemimpinan bandung sport diambil alih 

oleh Fannani hingga sekarang. 

     Bandung Sport sendiri kini memiliki delapan cabang yang tersebar di beberapa 

kota, antara lain : 

a. Malang  : Jl. MT. Haryono 98 Malang 

  Jl. MT. Haryono (Ruko Dinoyo Megah) Kav. 3 Malang 

b. Batu   : Jl Diponegoro 39 B Batu 

c. Blitar  : Jl. Seruni No 1 Blitar 
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d. Pare  : Jl. Panglima Sudirman Pare 

e. Kediri   : Jl. Joyoboyo 53 H Kediri 

f. Bangil  : Jl. Ahmad Yani 53 I Bangil 

g. Jember.   : Jl. Jawa 48 C Jember 

4.1.3 Logo perusahaan 

 Bandung Sport Distro memiliki Logo sebagai berikut 

 

4.1.4 Visi dan Misi perusahaan 

Dalam kegiatan organisasi yang terstruktur, dalam suatu perusahaan 

membutuhkan suatu visi misi perusahaan sebagai pemacu dalam meraih tujuan 

perusahaan. Adapun visi dan misi perusahaan bandung sport adalah : 

VISI 

“Menjadi perusahaan spiritual modern yang 

menjual Fashion Life Style” 

MISI 

“Memberikan pelayanan yang prima terhadap pelanggan, inovasi terhadap 

perkembangan Fashion Life Style dengan melakukan yang terbaik untuk 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada 

Allah SWT.” 
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     Selain visi dan misi perusahan, Bandung Sport juga memiliki program-program 

rutin sebagai pendukung tujuan perusahaan. Kegiatan ini difokuskan sebagai 

pembentuk kepribadian pada masing-masing karyawan agar satu tujuan dengan 

perusahaan. Program-program tersebut antara lain : 

a. Breafing pagi, doa bersama, dan yel-yel setiap hari oleh seluruh karyawan. 

b. Training rutin bulanan karyawan. 

c. Istighosah bersama bulanan. 

d. Pembacaan surat Yasin dan sholat Dluha berjamaah setiap hari Jum’at. 

e. Out bound setiap 6 bulan sekali. 

f. Rekreasi seluruh karyawan setiap tahun. 

g. CSR perusahaan setiap bulan Ramadhan. 

4.1.5. Struktur Organisasi dan Job Description 

Sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang garmen tidak hanya ditunjang 

oleh sarana infrastruktur yang memadai saja. Akan tetapi juga harus didukung 

oleh sumber daya manusia yang handal dan mampu mengelabirasikan senua 

kekuatan dan infrastruktur yang ada dalam sebuah mekanisme kerja yang tertata 

rapi dan jelas pembagiannya. 

      Pembagian kerja yang jelas dan rinci berguna bagi sebuah organisasi agar dapat 

berjalan dengan efektif, efisien, terencana, dan terukur. Masing-masing fungsi 

organisasi dapat berjalan tanpa harus tumpang tindih melainkan saling 

mendukung satu fungsi dengan fungsi lainnya. Gambaran ringkas dari semua 
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hal tersebut dapat dilihat dari struktur organisasi yang ada dalam sebuah 

perusahaan. 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Bandung Sport 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bandung Sport 2009 

Adapun pembagian tugas antar fungsi organisasi dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

DIREKTUR 

ADMINISTRASI MPE HRD 

KEUANGAN 
MANAGER 

OUTLET BUYER CRO 

INFRASTRUKTUR 

PRAMUNIAGA 

KOMISARIS 
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a. Komisaris   

  Bertindak sebagai dewan penasehat dari struktur organisasi dari tingkat 

direktur hingga pramuniaga, menentukan di daerah mana outlet baru akan 

dibuka, design outlet, dan bertugas membuat grand strategi perusahaan dalam 

kurun waktu 5 tahun ke depan serta memperluas jaringan perusahaan yang 

dalam hal ini mengenai kerjasama dengan mitra kerja perusahaan yang 

kemudian dilanjutkan dan dikelola oleh tataran menajemen perusahaan. 

b. Direktur    

 Bertindak sebagai pimpinan tertinggi dalam manajemen, bertanggung 

jawab melaksanakan dan mengontrol seluruh kegiatan operasional perusahaan 

di lapangan yang meliputi kegiatan internal dan eksternal, membawahi 

manajemen HRD, MPE, dan Administrasi. Serta memutuskan beberapa 

kebijakan mengenai segala aturan yang berlaku di perusahaan secara umum. 

Bertanggung jawab langsung kepada komisaris perusahaan. 

c. HRD   

 Human Resource Department/ HRD adalah departemen/ bagian dari 

manajemen pusat yang bertindak  dalam segala hal yang menyangkut tentang 

sumber daya manusia yang ada pada perusahaan secara keseluruhan. Bertugas 

sebagai perekrut karyawan, mengelola sumber daya manusia yang dalam hal 

ini adalah proses pendidikan mengenai pemahaman segala sesuatu yang 

berkaitan dengan perusahaan oleh karyawan mulai sejarah perusahaan, 
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peraturan perusahaan, hak dan kewajiban karyawan hingga reward dan 

punishment yang diterima oleh seluruh karyawan. Berwenang membuat 

peraturan perusahaan dalam rangka untuk menjaga stabilitas internal 

perusahaan yang kemudian diajukan kepada direktur untuk ditindak lanjuti 

serta melaksanakan dan mengontrol peraturan yang berlaku secara umum dan 

khusus. Dalam hal ini HRD membawahi manajer outlet dan bertanggung 

jawab kepada direktur.     

d. Administrasi   

  Bertugas melaksanakan dan mengontrol kebijakan yang berkenaan 

dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan, barang 

dan infrastruktur perusahaan dan bertanggung jawab kepada direktur. 

Administrasi membawahi bagian keuangan, buyer, dan infrastruktur. Bagian 

keuangan berwenang sebagai pengelola pemasukan dan pengeluaran 

perusahaan hingga mengontrol rugi laba perusahaan yang nantinya berkaitan 

dengan efisiensi perusahaan. Bagian buyer bertugas menangani masalah 

produk yang dijual, mulai dari pembelian dan pemilihan barang pada supplier 

di bandung, distribusi barang ke outlet, mengontrol jumlah stok barang di  

outlet, dan memilih serta menjaga kualitas barang yang akan dijual (quality 

control). Bagian infrastruktur bertugas menjaga segala sesuatu yang berkaitan 

dengan aset perusahaan seperti inventaris kantor, hingga inventaris outlet 

seperti hanger, rak, dan etalase. Bagian-bagian tersebut bertanggung jawab 

kepada kepala administrasi. 
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e. MPE   

  Marketing Promo Event merupakan bagian yang paling vital dalam 

perusahaan bahkan dapat dikatakan sebagai ujung tombak perusahaan. 

Dimana segala aktifitas yang berhubungan dengan rugi laba perusahaan tidak 

lepas dari peran marketing. Lingkup kegiatannya lebih banyak berkenaan 

langsung dengan eksternal perusahaan karena berhubungan langsung dengan 

kondisi pasar.  Selain eksternal, marketing juga memiliki bagian yang khusus 

mengelola pelanggan, bagian tersebut adalah CRO.  Tugas marketing disini 

antara lain menjaga kekuatan dan keberlangsungan merek bandung sport 

dengan berpromosi, menjaga dan mengelola jaringan/ mitra kerja perusahaan, 

dan membuat program-program yang berkaitan dengan peningkatan pejualan 

pada masing-masing outlet bandung sport. Marketing bertanggung jawab 

kepada direktur. 

f. CRO   

 Chief Retention Officer adalah bagian dari marketing yang khusus 

menangani masalah pengelolaan pelanggan. Berhubungan langsung dengan 

marketing, manager outlet, pramuniaga dan  bertanggung jawab kepada 

direktur. Posisinya juga vital dalam perusahaan, tugasnya adalah mengelola 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pelanggan seperti mendata 

pelanggan, sales call pelanggan, menerima complain dari pelanggan, 

gathering pelanggan, ulang tahun pelanggan, dan teknik pelayananan di outlet. 
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g. Manager Outlet   

  Manajer outlet adalah pimpinan tertinggi di outlet bandung sport dan 

membawahi langsung pramuniaga. Bertugas mengontrol dan mengawasi 

segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan internal outlet termasuk 

menjaga kestabilan kondisi barang dan  karyawan yang ada di outlet. Manajer 

outlet bertanggung jawab langsung kepada manjemen bandung sport meliputi 

segala kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, HRD, MPE dan 

CRO. 

4.1.6 Keunggulan Bandung Sport Distro 

     Tahun 2010, kini di kota Malang menjadi salah satu kota yang tiap tahunnya 

didatangi oleh ribuan pendatang dari berbagai macam daerah di Indonesia. Predikat 

sebagai kota pendidikan merupakan salah satu alasan, kota Malang yang banyak 

berdiri kampus-kampus seperti Unibraw, UM, Unmer, Ma Chung, UMM, ABM, UIN 

dan banyak lagi. Sehingga rata – rata penduduk Malang banyak dihuni oleh anak 

muda. 

    Melihat potensi tersebut, membuat sebagian pelaku usaha tidak tinggal diam, 

bisnis-bisnis yang  berbasis anak muda mulai banyak berdiri di kota malang, salah 

satunya adalah bisnis distro. Saat ini di Malang kurang lebihnya sudah ada 30 distro 

yang dari sisi konsep dan segmentasi hampir sejenis dengan apa yang dilakukan oleh 

Bandung Sport. Dalam kondisi persaingan seperti ini perusahaan seperti bandung 

sport langsung respon menyikapinya dan bergegas merubah konsep yang sebelumnya 
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sebagai single fighter hampir tidak ada pesaing di Malang, kini harus berputar haluan 

menggunakan konsep kepuasan pelanggan untuk bertahan dalam persaingan. Konsep 

kepuasan pelanggan digunakan karena dianggap paling cocok pada kondisi pasar saat 

itu. 

     Banyaknya distro di Kota Malang menjadikan Bandung Sport menekankan pada 

aspek kualitas produk dan kualitas pelayanan dalam rangka memaksimalkan program 

pengelolaan pelanggan. Untuk itu agar benar-benar mampu bersaing dalam bisnis 

distro, bandung sport memiliki 5 keunggulan dibanding dengan para kompetitornya  : 

a. Bandung Sport mempunyai lokasi yang strategis yakni di tengah-tengah 

lingkungan kampus, sehingga memudahkan mahasiswa yang ingin berbelanja 

di Bandung Sport. 

b. Bandung Sport memiliki produk original dengan merk-merk terkenal seperti 

screamous, order, diery, dan lain-lain yang didatangkan langsung dari kota 

Bandung, jadi dijamin produk Bandung Sport 100% anti bajakan. 

c. Karena segmentasi Bandung Sport adalah remaja SMP, SMA, dan mahasiswa 

maka, harga yang dibandrol untuk tiap produknya relative berbanding antara 

kualitas produk dan segmentasi pasar. 

d. Bandung sport memiliki jaringan bisnis yang luas sehingga memudahkan 

promosi yang dilakukan sehingga bandung sport mendapatkan pengakuan 

sebagai salah satu distro oleh masyarakat di kota Malang. 

e. Bandung sport memiliki teknik pelayanan yang berbeda, mulai dari 

perekrutan  karyawan, teknik melayani pelanggan, hingga pengelolaan 

pelanggan pasca pembelian/ kunjungan ke outlet. 
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     Keunggulan-keunggulan tersebut dipatenkan dan dilaksanakan sejak tahun 2005. 

Dampak setelah pelaksanaan konsep tersebut dapat terlihat dalam jumlah kunjungan 

pelanggan dalam 5 tahun terakhir, sebagaimana terlihat dalam table berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah rata-rata kunjungan pelanggan bandung sport dari tahun 2004 - 2009 

 

 

 

 

 

 

                                                  Sumber : Bandung Sport 2009  

Hal itu menunjukkan bahwa distro Bandung Sport ini patut diperhitungkan 

dalam dunia bisnis distro di Malang yang mendapat tempat tersendiri dihati 

masyarakat. 

4.2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan penelitian dari 80 responden yang merupakan konsumen Bandung 

Sport Distro maka diperoleh gambaran umum mengenai identitas responden 

berdasarkan usia, jenis kelamin,  pekerjaan, dan tingkat kunjungan responeden. 

4.2.1 Karakteristik berdasarkan Usia konsumen 

 Gambaran responden berdasarkan usianya dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai 

berikut: 

Tahun Jumlah 

2004 2.342 orang 

2005 3.021 orang 

2006 3.546 orang 

2007 5.832 orang 

2008 5.531 orang 

2009 4.406 orang 
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Tabel 4.2 
Gambaran Responden Berdasarkan Usia 

Usia (TH) jumlah presentase 
17-21 42 org 52.5 % 
21-26 38 org 47.5 % 
Total 80 org 100 % 

       Sumber: data primer diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 17 – 21 

tahun sebanyak 52,5%, usia 21 – 26 tahun sebanyak 47,5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua responden telah terwakili dari usia 17 tahun hingga 

usia 26 tahun, serta mayoritas responden Bandung Sport Distro adalah 

Responden usia 17 – 21 tahun. Karena pada umumnya usia 17 – 21 tahun 

merupakan usia dimana orang mulai memperhatikan penampilan, serta perasaan 

ingin memiliki produk fashion yg berbeda dari orang lain. Selain itu, faktor 

gaya hidup atau lingkungan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk 

berbelanja pakaian yang sesuai dengan selera mereka. Sedangkan pada 21 - 26 

tahun relatif sedikit karena pada usia seperti itu orang cenderung merasa 

berbelanja produk distro di dasarkan atas kebutuhan, serta harga yang lebih 

murah di banding dengan produk yang memiliki brand ternama, bukan karena 

mengikuti trend yang saat ini sedang berkembang. 

4.2.2. Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.3 

sebagai berikut 
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Tabel 4.3 
Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kelamin jumlah presentase 
L 40 org 50 % 
P 40 org 50 % 

Total 80 org 100 % 
   

        Sumber: data primer diolah, 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

menjadi sampel penelitian sebesar 80 orang yang terdiri dari 40 orang 

responden laki-laki dan 40 orang responden perempuan. Deskripsi responden 

berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen 

Bandung Sport Distro di Kota Malang yang ditemui oleh peneliti selama 

melakukan penelitian memiliki jenis kelamin perempuan sebanyak 50% dan 

laki-laki sebanyak 50%. Fenomena ini terjadi karena baik laki-laki maupun 

perempuan sama-sama menyukai dan tertarik atas produk yang di tawarkan oleh 

Bandung Sport Distro sebab di Bandung Sport Distro menawarkan tidak hanya 

produk untuk laki-laki tetapi juga perempuan. Contoh Produk yang di gemari 

baik konsumen laki-laki maupun perempuan adalah produk tas, T-shirt couple, 

dan jaket. Untuk produk tas, desain yang di tawarkan bisa di gunakan baik laki-

laki maupun perempuan, untuk T-shirt couple produk ini sangat diminati karena 

dari kaos yang mereka kenakan akan menimbulkan kesan pasangan muda yang 

serasi oleh orang yang melihatnya, kemudian desain yang di tawarkan sangat 

unique dan limited sehingga produk yang digunakan bukan produk massal. Dan 

terakhir jaket merupakan produk yang di minati konsumen baik laki-laki 
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maupun perempuan, karena design jaket yang di tawarkan adalah sporty, 

sehingga pengguna merasa Percaya diri. 

4.2.3. Berdasarkan Pekerjaan 

 Gambaran responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.4 

sebagai berikut 

Tabel 4.4 

Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan 

pekerjaan jumlah presentase 

mahasiswa 59 org 73.75 % 

PNS 0 org 0 % 
          Sumber: data primer diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 80 

orang, jumlah terbesar berdasarkan pekerjaan responden adalah sebagai mahasiswa 

sebesar 73,75%, dan urutan berikutnya adalah para karyawan swasta sebesar 16,25%, 

pelajar 6,25%. Selanjutnya wiraswasta sebenyak 3.75%. Tingginya konsumen 

Bandung Sport Distro dari kalangan Mahasiswa karena mahasiswa lebih memiliki 

daya beli yang tinggi selain dari pada itu mereka cenderung memperhatikan 

penampilannya saat pergi ke kampus hal ini di dasarkan agar mereka dapat diterima 

di lingkungannya selain dari pada itu mahasiswa sangat menyukai produk yang tidak 

di jual secara missal sebab hal ini akan meningkatkan Rasa percaya diri mereka. Jika 

dibandingkan dengan orang yang bekerja sebagai wiraswasta, PNS, swasta, mereka 

cenderung berbelanja di Bandung Sport Distro tidak untuk diri mereka sendiri 

melainkan untuk membelikan sanak keluarganya terutama mereka yang memiliki 

anak berumur 17 – 21 tahun. 
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4.2.4. Berdasarkan Tingkat kunjungan Responden 

 Gambaran responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.5 

sebagai berikut 

Tabel 4.5 

Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat Kunjungan Responden 

Tingkat kunjungan 
responden jumlah presentase 

1 kali 19 org 23.75 % 

> 5 kali 32 org 40 % 
         Sumber: data primer diolah, 2010 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang peneliti temui di Bandung 

Sport Distro sebesar 36.25 %  telah mengunjungi Bandung Sport Distro sebanyak 2-5 

kali hal ini menunjukkan Masyarakat tertarik dan meminati Produk yang di tawarkan 

oleh pihak Bandung Sport Distro. 

 

4.3. Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian 

4.3.1. Distribusi Frekuensi Variabel Periklanan (advertising) (X1) 

 Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel periklanan yang terdiri 

dari 4 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Variabel Advertising (X1) 

Skor Jawaban Responden 
1 2 3 4 5 item 

f % f % f % f % f % 

Rata - 
Rata 

(Mean) 
X1.1 1 1.3 2 2.5 13 16.3 49 61.3 15 18.8 3.94 
X1.2 2 2.5 0 0 22 27.5 46 57.5 10 12.5 4.78 
X1.3 1 1.3 6 7.5 26 32.5 41 51.3 6 7.5 3.56 
X1.4 0 0 8 10 32 40 34 42.5 6 7.5 3.48 

Rata- rata ke empat Item 3.94 
Sumber: data primer diolah, 2010 
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Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat nilai dari pernyataan peratama (X1.1) 

yang menyatakan bahwa pilihan media promosi (spanduk, selebaran, papan nama, 

radio, brosur) untuk menyampaikan informasi yang dilakukan Bandung Sport Distro 

kepada konsumen sudah sesuai. Nilai rata rata item sebesar 3,94 yang 

menggambarkan bahwa konsumen setuju dengan pernyataan (X1.1) bahwa promosi 

yang dilakukan sudah sesuai dengan pemilihan media promosi yang digunakan 

seperti spanduk yang dipasang di jalan-jalan yang dianggap strategis, selebaran, 

papan nama perusahaan, radio, brosur yang telah disebarkan. 

 Pernyataan kedua (X1.2) yaitu isi iklan dari Bandung Sport Distro mudah 

untuk dipahami. Nilai rata-rata item (X1.2) sebesar 4,78 menunjukkan bahwa 

konsumen setuju dengan pernyataan tersebut. Konsumen menilai bahwa isi iklan dari 

Bandung Sport Distro mudah untuk dipahami para konsumen, yang mana isi dari 

iklan tersebut tidak menimbulkan ambigu atau dapat menimbulkan dua persepsi. 

Sehingga lewat isi iklan tersebut, konsumen dengan mudah dapat memahami 

Informasi yang disampaikan terkait produk yang di tawarkan ataupun even-even yang 

akan di selenggarakan.  

Pernyataan ketiga (X1.3) yaitu tampilan iklan dari Bandung Sport Distro 

menarik bagi konsumen, memiliki nilai rata-rata item sebesar 3,56, hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen setuju dengan pernyataan tersebut. Tampilan iklan 

Bandung Sport Distro di nilai oleh konsumen memiliki desain yang unik sehingga 

konsumen tertarik untuk memperhatikan isi iklan. 

Pernyataan keempat (X1.4) yaitu durasi waktu penyampaian iklan oleh 

Bandung Sport Distro membuat konsumen cepat memahami isi iklan, memiliki nilai 
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rata-rata item sebesar 3,48. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memberikan durasi 

waktu yang sedikit panjang membuat konsumen paham akan isi iklan tersebut. 

Nilai rata-rata variabel periklanan (X1) dari keseluruhan item tersebut 

memberikan Nilai sebesar 3,94 menunjukkan bahwa konsumen cenderung setuju 

dengan pilihan media iklan serta isi dan durasinya beserta tampilan iklan yang ada 

pada Bandung Sport Distro menarik dan mudah di pahami. 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Promosi penjualan (sales promotion) (X2) 

 Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel periklanan yang terdiri 

dari 4 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Variabel Promosi penjualan (sales 

promotion) (X2) 

    Sumber: data primer diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat nilai dari pernyataan peratama (X2.1) 

yang menyatakan bahwa pemberian hadiah langsung yang dilakukan Bandung Sport 

Distro kepada konsumen sangat menarik. Hal ini di buktikan dengan Nilai rata rata 

item sebesar 3,94 yang menggambarkan bahwa konsumen setuju akan hadiah yang di 

berikan oleh pihak perusahaan. Konsumen menilai bahwa memberikan hadiah secara 

Skor Jawaban Responden 
1 2 3 4 5 item 

f % f % F % f % f % 

Rata - 
Rata 

(Mean) 
X2.1 0 0 10 12.5 23 28.8 34 42.5 13 16.3 3.63 
X2.2 2 2.5 19 23.8 37 46.3 20 25 2 2.5 3.01 
X2.3 0 0 2 2.5 13 16.3 37 46.3 28 35 4.14 
X2.4 0 0 4 5 15 18.8 44 55 17 21.3 3.93 

Rata- rata ke empat Item 3.68 
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langsung dapat meningkatkan kesan positif terhadap citra perusahaan, sehingga brand 

image dari Bandung Sport Distro semakin di ingat oleh konsumen setianya. 

Pernyataan kedua (X2.2) yaitu frekuensi pemberian hadiah yang di lakukan 

oleh Bandung Sport Distro sesuai dengan harapan konsumen, memiliki nilai rata-rata 

item sebesar 3,01. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari konsumen Bandung 

Sport Distro setuju terkait frekuensi hadiah dan sebagian lagi merasa tidak setuju 

terhadap hal tersebut. Bagi pihak yang setuju akan frekuensi hadiah tersebut, 

konsumen merasa bahwa perusahaan sangat perhatian akan kepuasan batin mereka. 

Sedangkan sebagian konsumen yang kurang setuju merasa pemberian hadiah ini akan 

membuat produk yang merka beli akan semakin mahal karena biaya dari hadiah 

tersebut sudah termasuk dari harga produk yang dibeli.  

Pernyataan ketiga (X2.3) yaitu pemberian diskon yang di berikan pihak 

Bandung Sport Distro membuat konsumen senang, memiliki rata-rata nilai item 

sebesar 4,14. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju akan diskon yang di 

berikan pihak perusahaan. Konsumen menilai bahwa pemberian diskon dapat 

meningkatkan rasa ingin berbelanja secara berulang-ulang sehingga Bandung Sport 

Distro menjadi prioritas utama sebagai tempat berbelanja pakaian bagi konsumen. 

Pernyataan keempat (X2.4) yaitu pemberian voucher belanja oleh pihak 

Bandung Sport Distro sangat menarik, memiliki nilai rata-rata item sebesar 3,93. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsumen setuju terhadap voucher belanja yang diberikan. 

konsumen menilai voucher belanja yang diberikan pihak perusahaan memotivasi 

mereka untuk selalu berbelanja di Bandung Sport Distro, selain itu konsumen menilai 

voucher yang di berikan dapat meringankan biaya belanja. 
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 Nilai rata-rata variabel promosi penjualan (sales promotion) (X2) dari 

keseluruhan item tersebut memberikan Nilai sebesar 3,68 menunjukkan bahwa 

konsumen cenderung setuju dengan promosi penjualan yang dilakukan sehingga 

pihak Bandung Sport Distro harus membuat promosi penjualan lebih kreatif dan 

inovatif supaya konsumen tidak cepat bosan terhadap promosi penjualan yang 

dilakukan. 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel hubungan masyarakat dan publisitas (public 

relation and publicity) (X3) 

 Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel periklanan yang terdiri 

dari 4 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Variabel hubungan masyarakat dan 

publisitas (public relation and publicity) (X3) 
Skor Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 item 
f % f % f % f % F % 

Rata - 
Rata 

(Mean) 
X3.1 0 0 3 3.8 22 27.5 39 48.8 16 20 3.85 
X3.2 1 1.3 2 2.5 35 43.8 35 43.8 7 8.8 3.56 
X3.3 0 0 3 3.8 17 21.3 35 43.8 25 31.3 4.03 
X3.4 1 1.3 2 2.5 14 17.5 48 60 15 18.8 3.93 

Rata- rata ke empat Item 3.84 
       Sumber: Data primer diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat nilai dari pernyataan peratama (X3.1) 

yang menyatakan acara pameran yang di ikuti Bandung Sport Distro membantu 

konsumen mengingat produk yang di tawarkan. Memiliki Nilai rata rata item sebesar 

3,85 yang menggambarkan bahwa konsumen setuju akan pameran yang di ikuti oleh 

pihak perusahaan. Konsumen menilai bahwa acara pameran yang di ikuti pihak 

perusahaan selalu menawarkan produk dengan desain terbaru dan juga konsumen 
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menilai harga yang di tawarkan di pameran lebih murah dari pada jika di distro 

sehingga konsumen termotivasi untuk berbelanja pada saat pameran. 

Pernyataan kedua (X3.2) menyatakan dengan adanya acara seminar yang di 

lakukan oleh Bandug Sport Distro membuat konsumen semakin mengingat brand 

perusahaan, memiliki nilai rata-rata item sebesar 3,56 yang menggambarkan bahwa 

konsumen setuju terhadap pernyataan tersebut. Konsumen menilai acara seminar 

tersebut memberikan manafaat secara pribadi kepada mereka sebab dalam acara 

seminar tersebut pihak perusahaan tidak hanya berpromosi tetapi membagi ilmu serta 

sedikit rahasia mereka kepada konsumen terkait desain-desain pakian yang di 

tawarkan serta system manajerial perusahaan, sehingga keyakinan konsumen untuk 

berbelanja di Bandung Sport Distro meningkat. 

Penyataan ketiga (X3.3) menyatakan sumbangan kepedulian social yang di 

berikan oleh pihak Bandung Sport Distro kepada yang membutuhkan sangat menarik, 

memiliki nilai rata-rata item sebesar 4,03. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen 

setuju terhadap pernyataan tersebut. Konsumen menilai bahwa perusahaan tidak 

hanya memikirkan bagaimana memperoleh keuntungan yang besar tetapi juga 

memperhatikan pihak-pihak yang tidak mampu, hal ini di buktikan dengan di 

adakannya acara berbuka bersama dengan panti asuhan  serta penyerahan pakaian 

layak pakai yang di berikan oleh perwakilan dari konsumen beserta jajaran 

manajemen perusahaan. 

Pernyataan ke empat (X3.4) menyatakan event yang diselenggarakan pada 

moment tertentu (discount sale) yang di selenggarakan oleh Bandung Sport Distro 

cukup menarik, memiliki nilai rata-rata item sebesar 3,93. Hal ini menunjukkan 
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bahwa konsumen setuju terhadap pernyataan tersebut. Konsumen menilai event yang 

di selenggarakan oleh Bandung Sport Distro pada saat moment tertentu membuat 

konsumen tertarik untuk berbelanja sebab selain desain acaranya menarik, produk-

produk yang di ikutkan dalam event merupakan produk baru dan di beri harga serta 

diskon yang special sehingga konsumen tidak melewatkam moment tersebut. 

Nilai rata-rata variabel hubungan masyarakat dan publisitas (public relation 

and publicity) (X3) dari keseluruhan item tersebut memberikan Nilai sebesar 3,84 

menunjukkan bahwa konsumen cenderung setuju dengan variable hubungan 

masyarakat dan publisitas yang dilakukan sehingga pihak Bandung Sport Distro harus 

mendasain bentuk hubungan masyarakat dan publisitas lebih kreatif dan inovatif 

supaya konsumen selalu mengingat citra perusahaan. 

4.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Acara dan pengalaman (sponsorship) (X4) 

 Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel periklanan yang terdiri 

dari 4 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Variabel Acara dan pengalaman (sponsorship) (X4) 

Skor Jawaban Responden 
1 2 3 4 5 item 

f % f % f % f % F % 

Rata - Rata 
(Mean) 

X4.1 0 0 6 7.5 10 12.5 39 48.8 25 31.3 4.04 
X4.2 0 0 7 8.8 25 31.3 37 46.3 11 13.8 3.65 
X4.3 0 0 12 15 27 33.8 27 33.8 14 17.5 3.54 
X4.4 0 0 8 10 22 27.5 38 47.5 12 15 3.51 

Rata- rata ke empat Item 3.69 
          Sumber: data primer diolah, 2010 
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Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat nilai dari pernyataan peratama (X4.1) 

yang menyatakan pemebrian sponsor dalam bentuk paket voucher belanja 

meringankan biaya belanja konsumen. Memiliki Nilai rata rata item sebesar 4,04 

yang menggambarkan bahwa konsumen setuju akan pernyataan tersebut. Konsumen 

menilai bahwa pemberian sponsor dalam bentuk paket voucher belanja dapat 

meningkatkan brand image perusahaan dan juga membuat acara yang 

diselenggarakan oleh suatu instansi menjadi lebih menarik. 

Pernyataan kedua (X4.2) menyatakan pemberian sponsor dalam bentuk 

marchendaise perusahaan membuat konsumen semakin mengingat brand Bandung 

Sport Distro. Memiliki nilai rata-rata item sebesar 3,65. Menunjukkan bahwa 

konsumen setuju terhdap pernyataan tersebut. Konsumen menilai marchendaise yang 

di berikan perusahaan akan membantu acara dalam netuk penyerahan hadiah pada 

acara yang di selenggarakan suatu instansi sehingga pengunjung acara tersebut 

mengingat Brand Bandung Sport Distro. 

Pernyataan ketiga (X4.3) menyatakan pemberian sponsor dalam bentuk fresh 

money akan membuat konsumen semakin mengingat brand perusahaan dan 

meringankan biaya operasional acara yang di selenggarakan. Memiliki nilai rata-rata 

item sebesar 3.54. menunjukkan bahwa konsumen setuju akan pernyataan tersebut. 

Konsumen menilai sponsor yang di berikan dalam bentuk fresh money adalah bentuk 

sponsor yang paling di harapkan sebab fresh money tersebut bisa banyak 

meringankan biaya operasional acara dan efek dari pemberian sponsor tersebut 

penyelenggara acara akan mempromosikan Brand Bandung Sport distro secara terus-
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menerus sehingga konsumen akan mengingat dan tertarik untuk berbelanja di 

Bandung Sport Distro. 

Pernyataan ke empat (X4.4) menyatakan pemberian sponsor dalam bentuk 

fasilitas media promosi ( spanduk, banner, radio, dll) meringankan biaya promosi. 

Memiliki nilai rata-rata item sebesar 3,51. Menunjukkan bahwa konsumen setuju 

terhadap pernyataan tersebut. Konsumen menilai dengan memberikan sponsor dalam 

bentuk pemberian fasilitas media promosi akan meringankan biaya promosi acara 

selain itu juga dengan fasilitas promosi pihak penyelenggara acara tidak hanya 

mempromosikan acaranya saja tetapi juga mempromosikan Bandung Sport Distro 

yang telah memberikan fasilitas tersebut sehingga brand image perusahaan semakin 

di kenal baik oleh konsumen. 

Nilai rata-rata variabel acara dan pengalaman (sponsorship) (X4) dari 

keseluruhan item tersebut memberikan Nilai sebesar 3,69 menunjukkan bahwa 

konsumen cenderung setuju dengan beberapa item  variable acara dan pengalaman 

yang dilakukan pihak Bandung Sport Distro. Pihak perusahaan tetap harus 

mencermati setiap acara yang akan di berikan sponsor serta bentuk-bentuk pemberian 

sponsor agar biaya dan manafaat yang di peroleh seimbang. 

4.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel pemasaran langsung (direct marketing) (X5) 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel periklanan yang terdiri  

dari 3 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 



98 
 

 
 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Variabel pemasaran langsung (direct marketing) (X5) 

Sumber: data primer diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat nilai dari pernyataan peratama (X5.1) 

yang menyatakan promosi melalui fasilitas komunikasi membuat konsumen memahi 

isi informasi. Memiliki Nilai rata rata item sebesar 3,68  yang menggambarkan bahwa 

konsumen setuju akan pernyataan tersebut. Konsumen menilai bahwa dengan 

kecanggihan tekhnologi saat ini melakukan promosi melalui fasilitas komunikasi ( 

telepon, surat, dan sms) akan mempermudah dan mempercepat tersampaikannya isi 

informasi. 

Pernyataan kedua (X5.2) menyatakan isi dari web sudah menjelaskan scara 

terperinci tentang produk yang di tawarkan Bandung Sport Distro. Memiliki nilai 

rata-rata item sebesar 3,61. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen setuju terhadap 

penyataan tersebut. Konsumen menilai web yang di imiliki oleh Bandung Sport 

Distro sangat menari sebab disana tidak hanya menampilkan gambar-gambar desain 

produk yang terbaru yang menarik tetapi juga menampilkan harga, serta informasi 

terkait event-event yang akan di selenggarakan yang di kemas dalam bentuk sebuah 

catalog elektronik, sehingga konsumen menjadi mudah memahami isi informasi serta 

tertarik dengan produk yang di tawarkan dalam web. 

Skor Jawaban Responden 
1 2 3 4 5 item 

f % F % F % f % F % 

Rata - 
Rata 

(Mean) 
X5.1 0 0 8 10 22 27.5 38 47.5 12 15 3.68 
X5.2 0 0 7 8.8 26 32.5 38 47.5 9 11.3 3.61 
X5.3 0 0 10 12.5 25 31.3 40 50 5 6.3 3.50 

                        
Rata- rata ke empat Item 3.60 



99 
 

 
 

Pernyataan ketiga (X5.3) menyatakan promosi melalui e-mail oleh Bandung 

Sport Distro cukup membuat konsumen memahami isi informasi yang disampaikan. 

Memiliki nilai rata-rata item sebesar 3,50. Menunjukkan bahwa konsumen setuju 

terhadap pernyataan tersebut. Konsumen menilai promosi melalui e-mail cukup 

efektif sebab selain biaya promosi yang tidak mahal, informasi yang disampaikan 

lebih menarik dan isi informasi lebih dapat di terima secara cepat oleh konsumen 

setianya. 

Nilai rata-rata variable pemasaran langsung (direct marketing) (X5) dari 

keseluruhan item tersebut memberikan Nilai sebesar 3,60 menunjukkan bahwa 

konsumen cenderung setuju dengan pemasaran langsung yang dilakukan. Namun 

pihak Bandung Sport Distro harus tetap mendisain promosi melalui pemasaran 

langsung lebih kreatif dan inovatif supaya konsumen tidak merasa jenuh terhadap 

informasi yang diberikan. 

4.3.5 Distribusi Frekuensi Variabel pemasaran interaktif (online marketing) (X6) 

 Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel periklanan yang terdiri 

dari 3 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Variabel pemasaran interaktif (online marketing) (X6) 

Skor Jawaban Responden 
1 2 3 4 5 item 

f % f % f % F % f % 

Rata - Rata 
(Mean) 

X6.1 0 0 5 6.3 14 17.5 44 55 17 21.3 3.91 
X6.2 0 0 11 13.8 27 33.8 34 42.5 8 10 3.49 
X6.3 0 0 6 7.5 34 42.5 31 38.8 9 11.3 3.54 

                        
Rata- rata ke empat Item 3.65 

         Sumber: data primer diolah, 2010 
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Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat nilai dari pernyataan peratama (X6.1) 

yang menyatakan promosi melalui facebook yang dilakukan oleh Bandung Sport 

Distro membantu konsumen dalam menerima info secara cepat. Memiliki Nilai rata 

rata item sebesar 3,91  yang menggambarkan bahwa konsumen setuju akan 

pernyataan tersebut. Konsumen menilai promosi melalui media facebook sangat 

efektif sebab setiap anak muda saat ini hampir memiliki account facebook disamping 

itu melalui facebook konsumen dapat berbicara langsung kepada pihak management 

Bandung Sport Distro, sehingga pihak Bandung Sport Distro memahami bagaimana 

kesan terhadap produk, saran-saran dari konsumen serta pihak Bandung Sport Distro 

dalam menyampaikan informasi dapat dengan cepat diterima konsumen. 

Pernyataan kedua (X6.2) promosi yang dilakukan melalui twitter cukup 

menarik. Memiliki nilai rata-rata item sebesar 3,49. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen setuju terhadap pernyataan tersebut. Konsumen menilai informasi yang di 

upload di twiiter memudahkan konsumen untuk segera tahu produk-produk terbaru 

apa saja yang di tawarkan saat ini, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang akan 

diselenggarakan dan juga konsumen bisa langsung memberikan feedback kepada 

pihak Bandung Sport Distro. 

Pernyataan ketiga (X6.3) menyatakan penyampaian info melalui messenger 

(yahoo, msn, dll) memudahkan tersampaikannya informasi. Memiliki nilai rata-rata 

item sebesar 3,54. Hal ini menunjukkan konsumen sejutu terhadap pernyataan 

tersebut. Konsumen menilai dengan melakukan promosi melalui messenger 

konsumen cepat menangkap isi informasi dan dapat segera memberikan feedback 

kepada pihak management Bandung Sport Distro 
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Nilai rata-rata variabel pemasaran interaktif (online marketing) (X6) dari 

keseluruhan item tersebut memberikan Nilai sebesar 3,65 menunjukkan bahwa 

konsumen cenderung setuju dengan pemasaran interaktif yang dilakukan. Namun 

pihak Bandung Sport Distro tetap harus mendasaign fitur-fitur yang ada di media 

online tersebut agar konsumen selalu tertarik untuk membuka media online milik 

Bandung Sport Distro. 

4.3.5 Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Konsumen (Y) 

 Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel periklanan yang terdiri 

dari 3 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 
Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Konsumen (Y) 

Skor Jawaban Responden 
1 2 3 4 5 item 

f % f % f % f % f % 

Rata - Rata 
(Mean) 

Y1.1 1 1.3 9 11.3 21 26.3 31 38.8 18 23 3.65 
Y1.2 2 2.5 16 20 22 27.5 26 32.5 14 18 3.48 
Y1.3 4 5 16 20 25 30 27 33.8 9 11.3 3.45 

                        
Rata- rata ke empat Item 3.53 

Sumber: data primer diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat nilai dari pernyataan peratama (Y1.1) 

yang menyatakan konsumen membeli produk di Bandung Sport Distro lebih dari 1 

item. Memiliki Nilai rata rata item sebesar 3,65  yang menggambarkan bahwa 

konsumen setuju akan pernyataan tersebut. Konsumen yang dating berbelanja di 

Bandung Sport Distro cenderung membeli lebih dari 1 item barang di karenakan 

harga produk yang di tawarkan sesuai dengan daya beli mereka sehingga konsumen 

termotivasi untuk membeli produk tersebut. 
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Pernytaan kedua (Y1.2) menyatakan konsumen sering berbelanja pakaian dan 

tas di Bandung Sport Distro. Memiliki nilai rata-rata item sebesar 3,48. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen sering berbelanja pakaian dan tas di 

Bandung Sport Distro Karena produk yang di tawarkan mengikuti seleara anak muda 

saat ini dan produk yang di tawarkan tidak di produksi secara masal sehinngga ke 

orisinilan desain produk terjaga. 

Pernyataan ketiga (Y1.3) menyatakan konsumen sering berbelanja pakaian 

dan tas lebih dari 1 macam. Memiliki nilai rata-rata item sebesar 3,45. Hal ini 

menunjukkan sebagian besar konsumen berbelanja pakian dan tas lebih dari 1 macam 

karena ke unikan desain produk yang di tawarkan berbeda-beda dan juga setiap 

produk yang di tawarkan jumlahnya tidak banyak. 

Nilai rata-rata variable keputusan konsumen (sales promotion) (Y) dari 

keseluruhan item tersebut memberikan Nilai sebesar 3,53 menunjukkan bahwa 

konsumen cenderung puas dengan produk-produk yang ditawarka, sehingga 

konsumen bersedia untuk berbelanja pakaian dan tas di Bandung Sport Distro. 

Namun pihak Bandung Sport Distro tetap harus melakukan promosi sekreatif dan 

seinovatif mungkin agar konsumen tetapnya tidak beralih ke distro yang lain 

mengingat di kota malang banyak sekali distro di setiap sudut kota.  

 

4.4. Pengujian Instrumen Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

         Pengujian validitas sangat penting dalam suatu penelitian. Tinggi rendahnya 

validitas alat ukur menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang 
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dari gambaran variabel yang dimaksud. Valid tidaknya suatu instrumen dapat 

diketahui dengan membandingkan indeks Corelation Product Moment Pearson 

dengan level signifikansi 5% (0,05) dan nilai r (koefisien 

korelasi). Variabel dinyatakan valid apabila level signifikansinya kurang dari 5% 

(0,05) dan nilai r (koefisien korelasi) lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,3 (Sugiyono, 

2008).Pengujian validitas yang dihasilkan melalui program SPSS, sebagai berikut: 

Tabel 4.13 
Tabel Validitas 

variabel penelitian item 
nilai 
korelasi

nilai 
kritis keterangan

X1.1 0.694 0.220 valid 
X1.2 0.742 0.220 valid 
X1.3 0.741 0.220 valid periklanan (Advertising) (X1) 

X1.4 0.705 0.220 valid 
X2.1 0.715 0.220 valid 
X2.2 0.724 0.220 valid 
X2.3 0.635 0.220 valid 

promosi penjualan (Sales 
promotion) (X2)  

X2.4 0.677 0.220 valid 
X3.1 0.752 0.220 valid 
X3.2 0.746 0.220 valid 
X3.3 0.641 0.220 valid 

humas dan publisitas (pubic relation 
and publicity) (X3) 

X3.4 0.704 0.220 valid 
X4.1 0.808 0.220 valid 
X4.2 0.836 0.220 valid 
X4.3 0.832 0.220 valid 

acara dan pengalaman 
(sponshorship) (X4) 

X4.4 0.801 0.220 valid 
X5.1 0.821 0.220 valid 
X5.2 0.865 0.220 valid pemasaran langsung (direct 

marketing) (X5) X5.3 0.866 0.220 valid 
X6.1 0.862 0.220 valid 
X6.2 0.852 0.220 valid pemasaran interaktif (online 

marketing) (X6) X6.3 0.844 0.220 valid 
Y1.1 0.816 0.220 valid 
Y1.2 0.879 0.220 valid keputusan konsumen (Y) 
Y1.3 0.899 0.220 valid 

         Sumber: data primer diolah, 2010 
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Berdasarkan dari Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa semua item pernyataan dari 

X1, X2, X3, X4,X5,X6 dan Y mempunyai level signifikansi kurang dari 5% (0,05) 

dan r (nilai korelasi) lebih besar dari nilai kritis 0,220 (Nazir, 2003). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam variabel tersebut dinyatakan valid. 

Validitas suatu instrumen yang baik, menggambarkan bahwa penelitian juga baik. 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kemantapan atau 

konsistensi suatu alat ukur. Suatu instrumen yang reliabel mengandung arti bahwa 

instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang dapat 

dipercaya. 

Pengukuran reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan rumus 

alpha cronbach. Kriteria reliabilitas dengan menggunakan alpha cronbach adalah 

apabila hasil korelasi alpha lebih besar dari 0,6 maka instrumen dikatakan reliable 

dan sebaliknya. Hasil pengujian reliabilitas yang dihasilkan program SPSS dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.14 
Tabel Reliabilitas 

Variabel koefisien alpha keterangan 
periklanan (Advertising) (X1) 0.691 reliabel 
promosi penjualan (Sales promotion) (X2)  0.629 reliabel 
humas dan publisitas(pubic relation and publicity) (X3) 0.67 reliabel 
acara dan pengalaman (sponshorship) (X4) 0.835 reliabel 
pemasaran langsung (direct marketing) (X5) 0.807 reliabel 
pemasaran interaktif (online marketing) (X6) 0.811 reliabel 
keputusan konsumen (Y) 0.832 reliabel 

Sumber: data primer diolah, 2010 
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Berdasarkan Tabel 4.14 dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dari 

variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6 dan Y mempunyai koefisien Alpha lebih besar dari 

0,6. Dengan demikian berarti bahwa item pernyataan untuk semua variable tersebut 

dinyatakan memiliki reliabilitas. 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Asumsi Multikolinearitas 

 Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau sangat 

tinggi diantara beberapa atau semua variabel bebas dalam persamaan regresi. Masalah 

multikolinearitas terjadi apabila di antara dua atau lebih variable bebas terjadi 

hubungan atau korelasi yang sangat kuat. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen. Cara untuk mengetahui adanya 

multikolinearitas adalah dengan menggunakan Tolerance Value atau Value Inflation 

Factor (VIF). Bila VIF pada setiap variabel bebas bernilai < 10 maka artinya tidak 

terdapat masalah multikolinearitas dan sebaliknya bila setiap variabel bebas bernilai > 

10 maka terdapat multikolinearitas. Berikut adalah hasil nilai VIF menggunakan SPSS  

Tabel 4.15 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 

a

.818 1.222 

.600 1.668 

.541 1.849 

.741 1.350 

.784 1.276 

.753 1.328 

Periklanan (X1)
Promosi Penjualan (X2)
Acara dan Pengalaman (X3)
Humas dan Publisitas (X4)
Pemasaran Langsung (X5)
Pemasaran Interaktif (X6)

Variabel
 

Tolerance VIF 
Collinearity Statistics 

Sumber: data primer diolah, 2010. 
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Berdasarkan Tabel 4.15, dapat diketahui bahwa tidak ada satu variable 

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, yang menunjukkan tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut adalah baik karena tidak 

terjadi hubungan antara variabel bebas. 

4.5.2. Uji Non-Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual (penggangu) satu pengamatan satu ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi kemungkinan gejala tersebut, salah satu cara adalah dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Gambar grafik scatterplot 

hasil pengujian heteroskedastisitas 

Gambar 4.2 
Hasil uji heteroskedasitas 
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Dari gambar grafik scatterplot hasil pengujian heteroskedastisitas, terlihat 

titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, 

serta tersebar baik secara di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi 

layak dipakai sebagai alat ukur. 

4.5.3 Uji Normalitas 

 Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Jika 

data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis Partial Regression 

Plot diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar 

jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. Adapun hasil output dengan menggunakan 

analisis grafik normal p-p plot adalah : 

Gambar 4.3 Hasil uji Normalitas 
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Berdasarkan Gambar 4.3, menunjukkan bahwa model regresi memenuhi uji 

asumsi normalitas karena terlihat ploting data residual (titik-titik) menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Gambar tersebut menunjukkan 

bahwa data yang dimiliki oleh penelitian ini berdistribusi normal. 

 

4.6. Analisa Data dan Interpretasi 

 4.6.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi besarnya hubungan 

antara variabel terikat (keputusan konsumen) (Y) dengan variable bebas. Adapun 

variabel yang diteliti adalah periklanan (advertising) (X1); promosi penjualan (sales 

promotion) (X2); hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and 

publicity) (X3); acara dan pengalaman;(sponsorship) (X4); serta pemasaran langsung 

(direct marketing) (X5) dan pemsaran interaktif (online marketing) (X6) sebagai 

variable bebas dan keputusan konsumen (Y) sebagai variabel terikat. Hasil uji regresi 

berganda ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.16 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel unstandardized 
coefficients 

standardized 
coefficients t sig t keterangan 

 -3.767  -1.663 0.101  
(X1) 0.26 0.211 2.169 0.033 significant 
(X2) 0.302 0.249 2.193 0.031 significant 
(X3) 0.000 0.099 0.002 0.999 Tidak significant 
(X4) -0.236 -0.189 -1.585 0.117 Tidak significant 
(X5) 0.438 0.332 3.345 0.001 significant 
(X6) 0.428 0.325 3.21 0.002 significant 
R = 0.661      
R square = 0.437      
adjusted R square=0.391      
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F hitung= 9.457      
F sig= 0.000      
F tabel= 2.226      

Sumber: data primer diolah, 2010 

Model regresi yang digunakan adalah standardized regression, karena data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis skala interval yang pengukurannya 

menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau kelompok. Dalam standardized regression, ukuran 

variabel atau ukuran jawabannya telah disamakan. Adapun persamaan regresi yang 

digunakan adalah : 

Y =  b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5  

Y= 0.211 X1 + 0.249 X2 + -0.189 X3 + 0.000 X4 + 0.332 X5 + 0.325 X6 

Dari persamaan di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

Y = Variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah keputusan konsumen Bandung 

Sport Distro yang nilainya akan diprediksi oleh variable periklanan (advertising) 

(X1); promosi penjualan (sales promotion) (X2); hubungan masyarakat dan 

publisitas (public relations and publicity) (X3); acara dan 

pengalaman;(sponsorship) (X4); serta pemasaran langsung (direct marketing) 

(X5) dan pemsaran interaktif (online marketing) (X6) 

b1 = Pada variabel periklanan (advertising) sebagai X1 dengan nilai parameter 

sebesar 0,211 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,033 menunjukkan bahwa 

variabel periklanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

keputusan konsumen. Hal ini berarti bahwa semakin kreatif dan inovatif 
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periklanan yang di tampilkan, maka semakin besar pula keputusan konsumen 

dalam berbelanja pada industry kretaif distro berdasarkan periklanan yang di 

tampilkan. Dengan kata lain setiap peningkatan frekuensi periklanan akan 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja pakaian di Bandung 

Sport Distro. 

b2 = Pada variable promosi penjualan (sales promotion) sebagai X2 dengan nilai 

parameter sebesar 0,249 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,031 menunjukkan 

bahwa variabel promosi penjualan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap keputusan konsumen. Hal ini berarti semakin kreatif dan inovatif 

promosi penjualan yang di lakukan, maka semakin besar pula keputusan 

konsumen dalam berbelanja di industri kreatif distro berdasarkan promosi 

penjulan yang dilakukan. Dengan kata lain setiap peningkatan frekuensi 

promosi penjualan (sales promotion) akan mempengaruhi keputusan konsumen 

untuk berbelanja pakaian di Bandung Sport Distro. 

b3 = Pada variable hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and 

publicity) sebagai X3 dengan nilai parameter sebesar 0,000 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,999 menunjukkan bahwa variabel periklanan berpengaruh 

secara positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan konsumen.karena 

keputusan konsumen dalam berbelanja pada industri kreatif distro tidak hanya 

di dasarkan oleh humas dan publisitas saja tetapi dipengaruhi faktor-faktor lain 

di luar humas dan publisitas. Dengan kata lain kegiatan hubungan masyarakat 

dan publisitas (public relations and publicity) tidak banyak mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk berbelanja pakaian di Bandung Sport Distro. 
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b4 = Pada variable acara dan pengalaman;(sponsorship) sebagai X4 dengan nilai 

parameter sebesar -0,189 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,117 

menunjukkan bahwa variabel periklanan berpengaruh secara positif tetapi tidak 

signifikan terhadap keputusan konsumen. Karena keputusan konsumen dalam 

berbelanja pada industry kreatif distro tidak hanya di dasarkan atas bentuk 

sponsor yang di berikan kepada suatu instansi yang mengadakan suatu acara 

tetapi juga di pengaruhi faktor-faktor lain di luar pemberian sponsor. Dengan 

kata lain setiap peningkatan frekuensi acara dan pengalaman;(sponsorship) 

tidak banyak mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja pakaian di 

Bandung Sport Distro. 

b5 = Pada variable pemasaran langsung (direct marketing) sebagai X5 dengan nilai 

parameter sebesar 0,332 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 menunjukkan 

bahwa variabel periklanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

keputusan konsumen. Hal ini berarti semakin kreatif dan inovatif pemasaran 

langsung yang di lakukan, maka semakin besar pula keputusan konsumen dalam 

berbelanja di industri kreatif distro berdasarkan pemasaran langsung yang 

dilakukan. Dengan kata lain setiap peningkatan frekuensi pemasaran langsung 

(direct marketing) akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja 

pakaian di Bandung Sport Distro. 

b6 = Pada variable pemsaran interaktif (online marketing) sebagai X6 dengan nilai 

parameter sebesar 0,325 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 menunjukkan 

bahwa variabel  pemsaran interaktif (online marketing) berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen. Hal ini berarti semakin 
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kreatif dan inovatif pemasaran interaktif yang di lakukan, maka semakin besar 

pula keputusan konsumen dalam berbelanja di industri kreatif distro 

berdasarkan pemasaran interaktif yang dilakukan. Dengan kata lain setiap 

peningkatan frekuensi pemsaran interaktif (online marketing) akan 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja pakaian di Bandung 

Sport Distro. 

4.6.2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (r) yang 

digunakan untuk mengukur besarnya proporsi sumbangan variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan koefisien determinasi dari program 

SPSS adalah 

Tabe1 4.17 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi pada Bauran Komunikasi pemasran 

terhadap Keputusan Konsumen 

Model Summary

.661a .437 .391 2.148
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Pemasaran Interaktif,
Periklanan, Humas dan Publisitas, Promosi Penjualan,
Pemasaran Langsung, Acara dan Pengalaman

a. 

 
                                       Sumber; data primer diolah, 2010 

Tabel 4.17 menunjukkan besar Nilai Adjusted R Square (R2) adalah 0,391. Hal ini 

mengandung arti bahwa variabel bebas yang terdiri dari periklanan (advertising) 

(X1); promosi penjualan (sales promotion) (X2); hubungan masyarakat dan 

publisitas (public relations and publicity) (X3); acara dan pengalaman;(sponsorship) 
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(X4); serta pemasaran langsung (direct marketing) (X5) dan pemsaran interaktif 

(online marketing) (X6) memiliki kontribusi sebesar 39,1% terhadap vatiabel terikat 

Y (keputusan konsumen). Sedangkan sisanya sebesar 100% - 39,1% = 61,9% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Variabel 

lain yang mungkin mempengaruhi keputusan konsumen adalah faktor eksternal 

maupun internal dari konsumen Bandung Sport Distro. 

 

4.7. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Pengujian Hipotesis Pertama ( Uji F ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang terdiri 

dari variable periklanan (advertising) (X1); promosi penjualan (sales 

promotion) (X2); hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and 

publicity) (X3); acara dan pengalaman;(sponsorship) (X4); serta pemasaran 

langsung (direct marketing) (X5) dan pemsaran interaktif (online marketing) 

(X6) mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat 

yaitu keputusan konsumen dalam berbelanja di Bandung Sport Distro (Y). 

Variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh signifikan secara simultan 

apabila Fhitung > Ftabel atau Sig. F < 0.05. Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan hasil Uji F dan besarnya F tabel dengan degree of freedom (df) 6: 
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Tabel 4.18 
Tabel Hasil uji Anova 

ANOVAb

261.708 6 43.618 9.457 .000a

336.680 73 4.612
598.387 79

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pemasaran Interaktif, Periklanan, Humas dan Publisitas,
Promosi Penjualan, Pemasaran Langsung, Acara dan Pengalaman

a. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
 

              Sumber; data primer diolah, 2010 
 

Dari uji ANOVA atau F tests yang dapat dilihat pada Tabel 4.18 didapat nilai 

Fhitung sebesar 9,457 dan jauh lebih besar dari nilai Ftabel yaitu 2,226 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 dan 

nilai Fhitung > Ftabel maka dapat dikatakan H0 ditolak dan H1 diterima. Sesuai 

rumusan hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas periklanan 

(advertising) (X1); promosi penjualan (sales promotion) (X2); hubungan masyarakat 

dan publisitas (public relations and publicity) (X3); acara dan 

pengalaman;(sponsorship) (X4); serta pemasaran langsung (direct marketing) (X5) 

dan pemsaran interaktif (online marketing) (X6) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat keputusan konsumen dalam berbelanja pakaian di 

Bandung Sport Distro sebagai Y. 

4.7.2. Pengujian Hipotesis Kedua ( Uji t ) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang terdiri 

dari variable periklanan (advertising) (X1); promosi penjualan (sales promotion) 

(X2); hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and publicity) (X3); 
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acara dan pengalaman;(sponsorship) (X4); serta pemasaran langsung (direct 

marketing) (X5) dan pemsaran interaktif (online marketing) (X6) mempunyai 

pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat yaitu keputusan 

konsumen dalam berbelanja di Bandung Sport Distro (Y). Uji t dilakukan dengan cara 

membandingkan antara nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi 5% yaitu jika 

nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig maka Ho 

diterima, sedangkan jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas sig maka Ho ditolak. 

Tabel 4.19 
Tabel Hasil uji t 

variabel t hitung t tabel signifikansi 
constants -1.663 1.993 0.101 

X1 2.169 1.993 0.033 
X2 2.193 1.993 0.031 
X3 0.002 1.993 0.999 
X4 -1.585 1.993 0.117 
X5 3.345 1.993 0.001 
X6 3.210 1.993 0.002 

                                          Sumber: data primer diolah, 2010 

Pengujian t dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

- Ho = terdapat pengaruh signifikan antara variable periklanan (advertising) (X1); 

promosi penjualan (sales promotion) (X2); hubungan masyarakat dan 

publisitas (public relations and publicity) (X3); acara dan 

pengalaman;(sponsorship) (X4); serta pemasaran langsung (direct marketing) 

(X5) dan pemsaran interaktif (online marketing) (X6)  (secara parsial) dengan 
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variabel terikat yaitu keputusan konsumen dalam berbelanja di Bandung Sport 

Distro 

- Ha = tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas periklanan 

(advertising) (X1); promosi penjualan (sales promotion) (X2); hubungan 

masyarakat dan publisitas (public relations and publicity) (X3); acara dan 

pengalaman;(sponsorship) (X4); serta pemasaran langsung (direct marketing) 

(X5) dan pemsaran interaktif (online marketing) (X6)  (secara parsial) dengan 

variabel terikat yaitu keputusan konsumen dalam berbelanja di Bandung Sport 

Distro 

Berdasarkan Tabel 4.19 pada kolom signifikansi dapat diketahui bahwa: 

1. Variabel periklanan (advertising) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,033 

atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Dengan kata lain 0,05>0,033 maka 

Ho diterima. Ini berarti bahwa dari hasil uji t dapat diketahui bahwa 

periklanan (advertising) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variable keputusan konsumen. 

2. Variabel promosi penjualan (sales promotion) mempunyai nilai signifikansi 

sebesar 0,031 atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Dengan kata lain 

0,05>0,031 maka Ho diterima. Ini berarti bahwa dari hasil uji t dapat 

diketahui bahwa promosi penjualan (sales promotion) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variable keputusan konsumen. 

3. Variabel hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and publicity) 

mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,999 atau lebih besar dari nilai 

probabilitas 0,05. Dengan kata lain 0,05<0,999 maka Ho ditolak. Ini berarti 
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bahwa dari hasil uji t dapat diketahui bahwa hubungan masyarakat dan 

publisitas (public relations and publicity) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variable keputusan konsumen. 

4. Variabel acara dan pengalaman;(sponsorship) mempunyai nilai signifikansi 

sebesar 0,117 atau lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Dengan kata lain 

0,05<0,117 maka Ho ditolak. Ini berarti bahwa dari hasil uji t dapat diketahui 

bahwa acara dan pengalaman;(sponsorship) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variable keputusan konsumen. 

5. Variabel pemasaran langsung (direct marketing) mempunyai nilai signifikansi 

sebesar 0,001 atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Dengan kata lain 

0,05>0,001 maka Ho diterima. Ini berarti bahwa dari hasil uji t dapat 

diketahui bahwa pemasaran langsung (direct marketing) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variable keputusan konsumen. 

6. Variabel pemsaran interaktif (online marketing) mempunyai nilai signifikansi 

sebesar 0,002 atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Dengan kata lain 

0,05>0,002 maka Ho diterima. Ini berarti bahwa dari hasil uji t dapat 

diketahui bahwa pemsaran interaktif (online marketing) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variable keputusan konsumen. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial tidak semua variable bebas 

terdapat pengaruh signifikan, dimana variabel bebas periklanan (advertising); 

promosi penjualan (sales promotion; serta pemasaran langsung (direct marketing) 

dan pemsaran interaktif (online marketing) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan konsumen. Sedangkan variable  hubungan masyarakat dan 
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publisitas (public relations and publicity); acara dan pengalaman;(sponsorship) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen. 

4.7.3. Pengujian Variabel Bebas yang Dominan 

 Uji dominan digunakan untuk mengetahui variabel bebas yang secara 

dominan mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linear. 

Dalam penelitian ini variabel yang diuji adalah variabel bebas (independent) 

komunikasi pemasaran yang terdiri dari periklanan (advertising); promosi penjualan 

(sales promotion); hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and 

publicity); acara dan pengalaman;(sponsorship); serta pemasaran langsung (direct 

marketing) dan pemsaran interaktif (online marketing) dengan variable terikat 

(dependent) keputusan konsumen dalam berbelanja pakaian di Bandung Sport Distro. 

 Berdasar Tabel di atas (4.16) menunjukkan hasil perhitungan regresi (B) 

terlihat bahwa X1 sebesar 0,260, X2 sebesar 0,302 X3 sebesar -0,000, X4 sebesar -

0,236, X5 sebesar 0,438 dan X6 sebesar 0,428. Berdasar nilai-nilai dari koefisien 

regresi (B) terlihat bahwa variabel X5 (pemasaran langsung/Direct marketing), 

dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,438 lebih besar dibandingkan dengan 

kelima variabel lainnya, sehingga X5 (pemasaran langsung/direct marketing) 

merupakan variabel yang paling berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

konsumen dalam berbelanja pakaian di Bandung Sport Distro. 

 Dengan demikian hipotesis menyatakan bahwa variable X5 (pemasaran 

langsung/direct) berpengaruh dominan terhadap keputusan konsumen (Y). Hal ini 

dikarenakan strategi pemasaran langsung yang di rancang oleh pihak managemen 

Bandung Sport Distro dinilai oleh konsumen sangat menarik salah satu indikatornya 
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yaitu melalui isi dari web, di sajikan dengan sangat meanarik mengikuti trend saat ini. 

Di dalam web tersebut menyajikan beragam jenis desain produk terbaru saat ini 

dalam bentuk catalog elektronik, kemudian dalam web tersebut konsumen bisa 

langsung melakukan pemesanan terhadap produk yang di inginkan saat itu juga 

sehingga konsumen tidak perlu jauh-jauh datang ke toko dan juga di dalam web 

tersebut menampilkan informasi-informasi terkait acara-acara yang akan 

diselenggarakan oleh pihak Bandung Sport Distro, dari hal inilah mayoritas 

konsumen tanpa ragu memutuskan berbelanja pakaian di Bandung Sport Distro 

 

4.8. Pembahasan 

         Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah apakah variable 

periklanan (advertising); promosi penjualan (sales promotion); hubungan 

masyarakat dan publisitas (public relations and publicity); acara dan 

pengalaman;(sponsorship); serta pemasaran langsung (direct marketing) dan 

pemsaran interaktif (online marketing) baik secara simultan maupun parsial 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam berbelanja di Bandung Sport Distro. 

Serta untuk mengetahui variabel manakah dalam bauran komunikasi pemasaran 

yang paling mempengaruhi secara dominan keputusan konsumen dalam berbelanja 

di Bandung Sport Distro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi banyak 

manfaat pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

peningkatan jumlah nasabah. 
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 Berdasarkan upaya penelitian yang dilakukan serta pengujian yang telah 

memberikan jawaban yang positif maka implikasi penelitian yang dapat 

dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Variable periklanan (advertising); promosi penjualan (sales promotion; serta 

pemasaran langsung (direct marketing) dan pemsaran interaktif (online 

marketing) secara parsial mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

berbelanja di Bandung Sport Distro, tetapi secara simultan periklanan 

(advertising); promosi penjualan (sales promotion); hubungan masyarakat 

dan publisitas (public relations and publicity); acara dan 

pengalaman;(sponsorship); serta pemasaran langsung (direct marketing) dan 

pemsaran interaktif (online marketing) mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam berbelanja di Bandung Sport Distro. Elemen-elemen yang ada dalam 

komunikasi pemasaran dapat mempengaruhi keputusan konsumen secara 

seksama memadukan dan mengkoordinasikan saluran komunikasinya untuk 

menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, serta kreatif dan inovatif 

berpengaruh kuat dalam merangsang pengambilan keputusan oleh konsumen 

untuk melakukan pembelian. 

 

2. Pemasaran langsung (direct marketing) adalah faktor yang secara dominan 

berpengaruh terhadap keptusan konsumen. Pemasaran langsung (direct 

marketing) dari hasil pengujian penelitian merupakan cara yang dianggap 

paling efektif dalam membujuk calon pembeli untuk berbelanja di Bandung 

Sport Distro. Hal ini dikarenakan strategi pemasaran langsung yang di 
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rancang oleh pihak managemen Bandung Sport Distro dinilai oleh konsumen 

sangat menarik salah satu indikatornya yaitu melalui isi dari web, di sajikan 

dengan sangat meanarik mengikuti trend saat ini. Di dalam web tersebut 

menyajikan beragam jenis desain produk terbaru saat ini dalam bentuk catalog 

elektronik, kemudian dalam web tersebut konsumen bisa langsung melakukan 

pemesanan terhadap produk yang di inginkan saat itu juga sehingga konsumen 

tidak perlu jauh-jauh datang ke toko dan juga di dalam web tersebut 

menampilkan informasi-informasi terkait acara-acara yang akan 

diselenggarakan oleh pihak Bandung Sport Distro, dari hal inilah mayoritas 

konsumen tanpa ragu memutuskan berbelanja pakaian di Bandung Sport 

Distro. 

 

3. Pemasaran interaktif (online marketing) merupakan variable yang mempunyai 

pengaruh yang sangat signifikan dalam mempengaruhi keputusan konsumen. 

Pemasaran interaktif (online marketing) menyampaikan informasai kepada 

konsumen secara lebih spesifik dan tidak bersifat massal. Kedua, dapat 

dirancang dan disiapkan khusus untuk menarik calon konsumen yang dituju. 

Ketiga, informasi dapat disiapkan secara cepat dan terkini. Keempat, 

informasai dapat diubah sesuai dengan respon konsumen. Mengetahui respon 

calon konsumen dengan cepat melalui akun facebook, twitter, dan messenger 

akan membuat si pemberi informsi cepat tanggap akan apa yang seharusnya 

dilakukan untuk menarik perhatian konsumen tersebut. Selain dari pada itu 

kalimat-kalimat yang digunakan dalam komunikasi di kemas dalam kalimat 
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yang mudah di pahami dan isinya dapat memotivasi konsumen untuk segera 

melakuan pembelian di Bandung Sport Distro. 

 

4. Variable lain yang memiliki pengaruh cukup significant adalah periklanan 

(advertising). konsumen sangat menyukai iklan yang menarik, baik dari segi 

tampilan gambar produk dan cara iklan tersebut disajikan pada media 

periklanan. Apabila iklan yang dibuat sangat menarik, maka konsumen akan 

terbujuk untuk melakukan pembelian minimal konsumen mau berkunjung, 

walaupun sebenarnya informasi produk tersebut tidak begitu dibutuhkan, 

sehingga cara menampilkan informasi dalam iklan sangat mempengaruhi 

keputusan konsumen . Adapun hal yang dilakukan oleh pihak management 

Bandung Sport Distro dalam hal ini adalah periklanan yang menarik melalui 

media elektronik televisi lokal serta penyiaran melalui radio. Pemasangan 

billboard dan papan nama pada tempat-tempat strategis dengan desain yang 

kreatif, inovatif dan unik diharapkan dapat menimbulkan rasa tertarik dan 

penasaran bagi calon konsumen yang melihatnya sehingga konsumen akan 

selalu ingat akan informasi yang produk ditawarkan Bandung Sport Distro 

dan termotivasi untuk melakukan pembelian. 

 

5. Variable lain yang juga memiliki pengaruh cukup significant terhadap 

keputusan konsumen adalah promosi penjualan (salles promotion). Terdapat  

empat indikator yaitu pemberian hadiah langsung, frekuensi pembelian, 

pemberian diskon, dan voucher belanja. Dari ke empat indicator variabel 
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tersebut memiliki rata-rata item sebesar 3,68. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen senang sebab konsumen merasa produk yang mereka beli jauh 

lebih murah mengingat mayoritas konsumen Bandung Sport Distro dari 

kalangan pelajar dan mahasiswa sehingga adanya pemberian hadiah, diskon, 

dan voucher belanja, membuat kepuasan batin mereka terpenuhi dan 

memotivasi konsumen untuk mau berbelanja di Bandung Sport Distro. 

 

6. Variable Acara dan pengalaman (sponshorship) serta Humas dan publisitas 

(publicity and public relation) tidak memiliki pengaruh secara significant 

terhadap keputusan konsumen dalam berbelanja di Bandung Sport Distro 

secara parsial. Rendahnya pengaruh variable acara dan pengalaman 

(sponsorship) terhadap keputusan konsumen disebabkan oleh perusahaan 

tidak secara menyeluruh memberikan sponsor kepada lembaga atau instansi 

yang mengadakan suatu acara karena perusahaan memprioritaskan pemberian 

sponsor kepada lembaga atau instansi yang menyelenggarakan acara yang 

melibatkan seorang public figure seperti artis atau Band, dan Acara yang 

berskala nasional atau regional. Hal ini didasarkan bila produk-produk 

Bandung Sport Distro digunakan oleh public figure dalam suatu acara yang 

berskala nasional atau regional akan meningkatkan citra produk di mata 

konsumen dan llebih memotivasi konsumen untuk berbelanja pakaian yang 

dikenakan public figure tersebut mengingat perusahaan bergerak dalam 

bidang fashion. Sedangkan acara-acara yang diselenggarakan oleh lembaga 

atau instansi yang melibatkan public figure dan berskala nasional atau 
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regional sangat jarang. Begitu pula dengan variable humas dan publisitas 

memiliki 4 item yaitu mengikuti pameran, mengadakan seminar, sumbangan 

kepedulian social, dan menyelenggarakan event (discount sale) tidak 

memberikan kontribusi secara significant terhadap keputusan konsumen 

dalam melakukan pembelian di sebabkan oleh sifat dari keempat item tersebut 

tidak berlangsung secara terus menerus (kontinyu), hanya pada bulan dan 

tanggal tertentu saja diselenggarakannya acara tersebut dan juga produk-

produk yang di tawarkan bersifat cuci gudang,  sehingga tidak salah bila 

variable-variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang significant 

terhadap keputusan konsumen dalam berbelanja di Bandung Sport Distro. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 . Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, 

antara lain : 

 

1.  Seluruh variable bebas yang terdiri dari variabel periklanan (advertising); 

promosi penjualan (sales promotion); hubungan masyarakat dan publisitas 

(public relations and publicity); acara dan pengalaman;(sponsorship); serta 

pemasaran langsung (direct marketing) dan pemsaran interaktif (online 

marketing) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

keputusan konsumen dalam berbelanja pakaian di Bandung Sport Distro 

sebagai. 

 

2. Tidak semua variable bebas terdapat pengaruh signifikan secara parsial, 

dimana variabel bebas periklanan (advertising); promosi penjualan (sales 

promotion; serta pemasaran langsung (direct marketing) dan pemsaran 

interaktif (online marketing) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan konsumen. Sedangkan variable  hubungan masyarakat dan 

publisitas (public relations and publicity); acara dan 

pengalaman;(sponsorship) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

parsial terhadap keputusan konsumen. 
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3. Pemasaran langsung (direct marketing) adalah faktor yang secara dominan 

berpengaruh terhadap keptusan konsumen. Pemasaran langsung (direct 

marketing) dari hasil pengujian penelitian merupakan cara yang dianggap 

paling efektif untuk memotivasi calon konsumen untuk berbelanja di Bandung 

Sport Distro.  

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki 

beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, antara lain : 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bauran komunikasi pemasaran 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

berbelanja di Bandung Sport Distro secara simultan. Secara parsial hanya 

empat variable saja yang mempunyai pengaruh signifikan sedangkan yang dua 

variable tersebut tidak memiliki pengaruh. Oleh sebab itu pihak management 

Bandung Sport Distro di harapkan melakukan evaluasi kinerja dari strategi 

komunikasi pemasaran yang di gunakan agar di masa yang akan datang 

sehingga strategi komunikasi pemasaran yang di gunakan berjalan secara 

efektif dan efisien baik dari segi biaya maupun manfaatnya. 

 

2. Karena peamasaran langsung (direct marketing) merupakan salah satu 

variable bauran komunikasi pemasaran yang mempunyai pengaruh terbesar 

atau dominan terhadap keputusan konsumen dalam Berbelanja pakaian di 
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Bandung Sport Distro, maka sebaiknya pihak management tetap 

mempertahankan upaya yang telah dilakukan dalam mengiklankan Bandung 

Sport Distro serta tetap mengevaluasi kinerja dari strategi ini. Upaya-upaya 

yang dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: 

a) Melakukan riset untuk mengetahui media mana yang dapat diterima oleh 

konsumen dari berbagai media direct marketing seperti telemarketing, 

katalog elektronik,dan web. 

b) Penggunaan bahasa telemarketing yang lugas, tetapi sopan agar pesan 

yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para konsumen. 

c) Menrancang desain  yang menarik, unik dan pemberian informasi tentang 

produk serta informasi lainnya secara lengkap pada web Bandung Sport 

Distro. 

 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Acara dan pengalaman 

(sponshorship) serta Humas dan publisitas (publicity and public relation) 

tidak memiliki pengaruh secara significant terhadap keputusan konsumen 

dalam berbelanja di Bandung Sport Distro secara parsial. Adapun beberapa 

cara untuk mengoptimalkan dua variable tersebut: 

Pada variable acara dan pengalaman (sponsorship) 

- Perusahaan tidak hanya memberikan sponsor untuk acara yang bersifat 

komersil tetapi juga pada acara yang bersifat social dengan mengundang 

media lokal setempat karena dari sana dapat membangun rasa simpati 

dan apresiasi yang cukup tinggi konsumen 
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- Tidak harus terpaku pada public figure seperti artis atau Band yang 

sudah terkenal dari ibukota, perusahaan bisa memanfaatkan public 

figure seperti atlet-atlet berprestasi dari cabor yang favorit bagi 

masayarakat seperti atlet basket, futsal, atau sepak bola yang ada di 

sekolah maupun universitas setempat untuk mempromosikan produk 

perusahaan, dari sini akan meningkatkan kesan perusahaan di mata 

konsumen bahwa perusahaan mendukung dunia pendidikan melalui 

olahraga dan seni. 

- Pemberian sponsor tidak hanya memberikan dalam bentuk marchendaise 

perusahaan atau paket voucher belanja tetapi perusahaan bisa 

memberikan sponsor dalam bentuk paket fasilitas discount setiap 

berkunjung pada mitra bisnis Bandung Sport Distro. 

 

Pada variable humas dan publisitas (publicity and public relation) 

- Tidak terpaku mengikuti pameran di dalam pulau jawa tetapi Lebih 

sering mengikuti pameran yang ada di luar pulau jawa karena 

masayarakat di luar pulau jawa memiliki daya beli yang cukup tinggi 

seperti di pulau Kalimantan. 

- Menyelenggarakan seminar di universitas maupun di sekolah-sekolah 

menengah atas (SMA) karena dengan perusahaan mengadakan seminar 

di sekolah-sekolah maupun di universitas akan meningkatkan motivasi 

mereka untuk berbelanja di Bandung Sport Distro 
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- Event-event yang di selenggarakan pihak perusahaan harus memiliki 

tema yang berbeda-beda serta memiliki ke unikan tersendiri agar 

konsumen selalu merasa ingin tahu dan tertarik untuk berbelanja di 

Bandung Sport Distro mengingat hanya pada bulan dan tanggal tertentu 

saja suatu event dapat memberikan pengaruh secara optimal. 

 

4. Sebaiknya pihak management Bandung Sport Distro mengadakan evaluasi 

kinerja secara berkala terhadap bauran pemasaran yang dilaksanakan, karena 

keputusan konsumen memilih Bandung Sport Distro sebagai tempat 

berbelanja pakaian tidak hanya dipengaruhi oleh bauran komunikasi 

pemasaran saja, tetapi juga dipengaruhi oleh bauran pemasaran yang lainnya, 

seperti harga, pelayanan, proses, place, personal, dan bukti-bukti fisik lainnya. 

 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini 

pada alat analisis dan variabel-variabel lain yang belum dibahas dalam 

penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. 
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KUESIONER 

“Pengaruh Bauran komunikasi pemasaran Terhadap Keputusan konsumen dalam 

berbelanja Pada Industri  Kreatif Usaha Distro  

(Studi Pada Usaha Distro Bandung Sport di Kota Malang)” 

KUESIONER 

Kepada Yth. 

Konsumen Bandung Sport Distro 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang yang berjudul“Pengaruh Bauran komunikasi pemasaran 

Terhadap Keputusan konsumen dalam berbelanja Pada Industri  Kreatif Usaha Distro 

(Studi Pada Usaha Distro Bandung Sport di Kota Malang)”, saya mohon dengan hormat 

kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan dan 

pernyataan berikut. Kuesioner di bawah ini merupakan salah satu metode pengumpulan data 

primer yang sangat berguna untuk bahan penyusunan skripsi. Mengingat penelitian ini semata-

mata dimaksudkan untuk kepentingan akademik, maka saya sangat mengharapkan jawaban yang 

sejujur-jujurnya sesuai dengan pendapat Anda. Sesuai dengan kode etik, saya menjamin 

kerahasiaan identitas responden dan hasil kuesioner tersebut. Atas kerjasama dan bantuan 

Bapak/Ibu/Saudara, saya mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya. 

Hormat saya, 

Adethya M Ashar 

 



I. Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban Anda. 

 

II. Identitas Responden 

1. Nama   : 

2. Usia   : 

3. Asal Kota   : 

4. Jenis Kelamin  : 

a. Laki-laki  b. Perempuan 

5. Pekerjaan : 

a. PNS  b. Swasta  c. Wiraswasta   d. pelajar/mahasiswa e. lainnya…… 

6. Berapa kali Anda berbelanja pada Bandung Sport Distro? 

a. 1 kali  b. 2-5 kali  c. > 5 kali 

 

III. Pertanyaan Kuesioner 

Pada pertanyaan di bawah ini, harap dijawab sesuai dengan apa yang Anda rasakan terhadap 

Bandung Sport Distro dengan memberi jawaban : 

SS : Sangat setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak setuju 

STS : Sangat tidak setuju 

 



Bagian I  Bauran Komunikaasi pemasaran 

Variabel Bebas (X) 

1. Periklanan (advertising) (X1) 

No Pernyataan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Pilihan media promosi (spanduk, selebaran, papan 

nama, radio, brosur) untuk menyampaikan 

informasi kepada konsumen sudah sesuai. 

     

2 Isi iklan dari Bandung Sport Distro mudah di 

pahami 

     

3 Tampilan iklan dari Bandung sport distro menurut 

anda sudah menarik 

     

4 Durasi waktu penyampaian iklan membuat anda 

memahami isi iklan 

     

 

2. Promosi Penjualan (sales promotion) (X2) 

No Pernyataan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Pemberian hadiah langsung 

(marchendaise) yang dilakukan Bandung Sport 

Distro sangat menarik 

     

2 Frekuensi pemberian hadiah yang dilakukan 

Bandung sport Distro sudah sesuai dengan harapan 

anda. 

     

3 Pemberian diskon di Bandung Sport Distro 

membuat anda senang . 

     

4 Pemberian voucher belanja yang di berikan 

Bandung Sport Distro sangat menarik 

     

 



3. Hubungan Masyarakat dan Publisitas (Public Relations and Publicity) ( X3) 

No Pernyataan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Acara Pameran yang di ikuti oleh Bandung Sport 

Distro membantu anda mengingat produk yang di 

tawarkan  

     

2 Dengan adanya acara Seminar yang di lakukan 

oleh Bandung Sport distro membuat anda semakin 

mengingat brand Bandung Sport Distro 

     

3 Sumbangan kepedulian sosial yang diberikan oleh 

Bandung Sport Distro kepada pihak yang 

membutuhkan  sangat menarik 

     

4 Event yang diselenggarakan pada moment tertentu 

(discount sale) yang di adakan Bandung Sport 

Distro cukup menarik 

     

 

4. Acara dan pengalaman (sponsorship) ( X4) 

No Pernyataan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Pemberian Sponsor dalam bentuk paket voucher 

belanja meringankan biaya belanja anda 

     

2 Pemberian Sponsor dalam bentuk Marchendaise 

perusahaan membuat anda semakin ingat Brand 

bandung Sport Distro 

     

3 Pemberian Sponsor dalam bentuk Fresh money 

membuat anda semakin ingat Brand bandung 

Sport Distro dan meringankan biaya operasional 

anda 

     

4 Pemberian Sponsor dalam bentuk pemberian 

fasilitas media promosi (spanduk, banner, 

     



pamphlet, radio, dll) meringankan biaya promosi 

anda 

 

5. Pemasaran langsung (direct marketing) (X5) 

No Pernyataan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 promosi melalui fasilitas komunikasi 

(telepon,surat dan SMS) cukup memuat anda 

memahami informasi yang di sampaikan. 

     

2 isi dari web sudah menjelaskan secara terperinci 

tentang produk yang di tawarkan Bandung Sport 

Distro  

     

3 promosi melalui e-mail oleh Bandung Sport Distro 

sudah cukup membuat anda memahami isi 

informasi tersebut. 

     

 

 

6. Pemasaran interaktif (online marketing) (X6) 

No Pernyataan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Promosi yang dilakukan melalui facebook oleh 

Bandung Sport Distro membantu konsumen dalam 

menerima info lebih cepat  

     

2 promosi,yang dilakukan kepada pelanggan melalui 

twitter cukup menarik. 

     

3 Penyampaian info terbaru, melalui messenger 

(yahoo, msn, dll) memudahkan tersampaikannya 

informasi kepada konsumen   

     

 



Bagian II keputusan konsumen (Y) 

No Pernyataan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Saya memebeli produk di Bandung Sport Distro 

lebih dari 1 item 

     

2 Saya sering berbelanja pakaian dan tas di Bandung 

sport Distro 

     

3 Saya sering berbelanja pakaian dan tas lebih dari 1 

macam 

     

 

 

**terima kasih atas kerja sama dan kesediaan waktu yang diluangkan** 



Validitas X1 
Correlations

.461**

.000
80

.272* .400**

.015 .000
80 80

.289** .289** .443**

.009 .009 .000
80 80 80

.694** .742** .741** .705**

.000 .000 .000 .000
80 80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
Validitas X2 

Correlations

.476**

.000
80

.183 .213

.105 .058
80 80

.230* .275* .417**

.040 .013 .000
80 80 80

.715** .724** .635** .677**

.000 .000 .000 .000
80 80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

X2

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 



Validitas X3 
Correlations

.627**

.000
80

.163 .245*

.149 .029
80 80

.365** .277* .366**

.001 .013 .001
80 80 80

.752** .746** .641** .704**

.000 .000 .000 .000
80 80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X3.1

X3.2

X3.3

X3.4

X3

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
Validitas X4 

Correlations

.550**

.000
80

.575** .594**

.000 .000
80 80

.523** .617** .513**

.000 .000 .000
80 80 80

.808** .836** .832** .801**

.000 .000 .000 .000
80 80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X4.1

X4.2

X4.3

X4.4

X4

X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 



Validitas X5 
Correlations

.534**

.000
80

.541** .683**

.000 .000
80 80

.821** .865** .866**

.000 .000 .000
80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X5.1

X5.2

X5.3

X5

X5.1 X5.2 X5.3 X5

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Validitas X6 
Correlations

.600**

.000
80

.614** .558**

.000 .000
80 80

.862** .852** .844**

.000 .000 .000
80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X6.1

X6.2

X6.3

X6

X6.1 X6.2 X6.3 X6

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Validitas Y 
Correlations

.538**

.000
80

.599** .729**

.000 .000
80 80

.816** .879** .899**

.000 .000 .000
80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1.1

Y1.2

Y1.3

Y

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 



Reliability X1 
Reliability Statistics

.691 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.94 .752 80
3.78 .763 80
3.56 .793 80
3.48 .779 80

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

14.75 4.949 2.225 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
 
Reliability X2 

Reliability Statistics

.629 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.63 .905 80
3.01 .834 80
4.14 .775 80
3.93 .776 80

X2.1
X2.2
X2.3
X2.4

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

14.70 5.149 2.269 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 



Reliability X3 
Reliability Statistics

.670 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.85 .781 80
3.56 .744 80
4.03 .826 80
3.93 .759 80

X3.1
X3.2
X3.3
X3.4

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

15.36 4.867 2.206 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
 
Reliability X4 

Reliability Statistics

.835 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

4.04 .863 80
3.65 .828 80
3.54 .954 80
3.51 .827 80

X4.1
X4.2
X4.3
X4.4

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

14.74 8.095 2.845 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 



Reliability X5 
Reliability Statistics

.807 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.68 .854 80
3.61 .803 80
3.50 .796 80

X5.1
X5.2
X5.3

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

10.79 4.347 2.085 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
Reliability X6 

Reliability Statistics

.811 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.91 .799 80
3.49 .857 80
3.54 .795 80

X6.1
X6.2
X6.3

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

10.94 4.363 2.089 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
Reliability Y 

Reliability Statistics

.832 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.65 1.020 80
3.38 1.095 80
3.26 1.064 80

Y1.1
Y1.2
Y1.3

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

10.29 7.575 2.752 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 



Frequency Table 
X1.1

15 18.8 18.8 18.8
49 61.3 61.3 80.0
13 16.3 16.3 96.3

2 2.5 2.5 98.8
1 1.3 1.3 100.0

80 100.0 100.0

5
4
3
2
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.2

10 12.5 12.5 12.5
46 57.5 57.5 70.0
22 27.5 27.5 97.5

2 2.5 2.5 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.3

6 7.5 7.5 7.5
41 51.3 51.3 58.8
26 32.5 32.5 91.3

6 7.5 7.5 98.8
1 1.3 1.3 100.0

80 100.0 100.0

5
4
3
2
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.4

6 7.5 7.5 7.5
34 42.5 42.5 50.0
32 40.0 40.0 90.0

8 10.0 10.0 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.1

13 16.3 16.3 16.3
34 42.5 42.5 58.8
23 28.8 28.8 87.5
10 12.5 12.5 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



X2.2

2 2.5 2.5 2.5
20 25.0 25.0 27.5
37 46.3 46.3 73.8
19 23.8 23.8 97.5

2 2.5 2.5 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.3

28 35.0 35.0 35.0
37 46.3 46.3 81.3
13 16.3 16.3 97.5

2 2.5 2.5 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.4

17 21.3 21.3 21.3
44 55.0 55.0 76.3
15 18.8 18.8 95.0

4 5.0 5.0 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X3.1

16 20.0 20.0 20.0
39 48.8 48.8 68.8
22 27.5 27.5 96.3

3 3.8 3.8 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X3.2

7 8.8 8.8 8.8
35 43.8 43.8 52.5
35 43.8 43.8 96.3

2 2.5 2.5 98.8
1 1.3 1.3 100.0

80 100.0 100.0

5
4
3
2
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



X3.3

25 31.3 31.3 31.3
35 43.8 43.8 75.0
17 21.3 21.3 96.3

3 3.8 3.8 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X3.4

15 18.8 18.8 18.8
48 60.0 60.0 78.8
14 17.5 17.5 96.3

2 2.5 2.5 98.8
1 1.3 1.3 100.0

80 100.0 100.0

5
4
3
2
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X4.1

25 31.3 31.3 31.3
39 48.8 48.8 80.0
10 12.5 12.5 92.5

6 7.5 7.5 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X4.2

11 13.8 13.8 13.8
37 46.3 46.3 60.0
25 31.3 31.3 91.3

7 8.8 8.8 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X4.3

14 17.5 17.5 17.5
27 33.8 33.8 51.3
27 33.8 33.8 85.0
12 15.0 15.0 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



X4.4

9 11.3 11.3 11.3
31 38.8 38.8 50.0
32 40.0 40.0 90.0

8 10.0 10.0 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X5.1

12 15.0 15.0 15.0
38 47.5 47.5 62.5
22 27.5 27.5 90.0

8 10.0 10.0 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X5.2

9 11.3 11.3 11.3
38 47.5 47.5 58.8
26 32.5 32.5 91.3

7 8.8 8.8 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X5.3

5 6.3 6.3 6.3
40 50.0 50.0 56.3
25 31.3 31.3 87.5
10 12.5 12.5 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X6.1

17 21.3 21.3 21.3
44 55.0 55.0 76.3
14 17.5 17.5 93.8

5 6.3 6.3 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



X6.2

8 10.0 10.0 10.0
34 42.5 42.5 52.5
27 33.8 33.8 86.3
11 13.8 13.8 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X6.3

9 11.3 11.3 11.3
31 38.8 38.8 50.0
34 42.5 42.5 92.5

6 7.5 7.5 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y1.1

17 21.3 21.3 21.3
31 38.8 38.8 60.0
21 26.3 26.3 86.3

9 11.3 11.3 97.5
2 2.5 2.5 100.0

80 100.0 100.0

5
4
3
2
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y1.2

13 16.3 16.3 16.3
26 32.5 32.5 48.8
22 27.5 27.5 76.3
16 20.0 20.0 96.3

3 3.8 3.8 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y1.3

9 11.3 11.3 11.3
27 33.8 33.8 45.0
24 30.0 30.0 75.0
16 20.0 20.0 95.0

4 5.0 5.0 100.0
80 100.0 100.0

5
4
3
2
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



Normalitas Sebaran 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

80 80 80 80 80 80 80
14.75 14.70 15.36 14.74 10.79 10.94 10.29
2.225 2.269 2.206 2.845 2.085 2.089 2.752
.170 .135 .106 .137 .157 .157 .095
.137 .135 .090 .129 .130 .118 .079

-.170 -.115 -.106 -.137 -.157 -.157 -.095
.652 1.207 .947 1.223 .640 1.640 .849
.491 .109 .331 .100 .561 .561 .466

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Periklanan
Promosi

Penjualan
Acara dan

Pengalaman
Humas dan
Publisitas

Pemasaran
Langsung

Pemasaran
Interaktif

Keputusan
Pembelian

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b.  
 
  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

80
.0000000

2.06440463
.074
.069

-.074
.662
.774

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
Multikolinieritas 

Coefficientsa

.818 1.222

.600 1.668

.541 1.849

.741 1.350

.784 1.276

.753 1.328

Periklanan
Promosi Penjualan
Acara dan Pengalaman
Humas dan Publisitas
Pemasaran Langsung
Pemasaran Interaktif

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
 



Coefficient Correlationsa

1.000 -.006 -.155 -.089 -.111 -.254
-.006 1.000 .020 -.039 -.304 -.179
-.155 .020 1.000 -.143 -.266 -.145
-.089 -.039 -.143 1.000 -.018 -.490
-.111 -.304 -.266 -.018 1.000 .063
-.254 -.179 -.145 -.490 .063 1.000
.018 .000 -.002 -.002 -.002 -.005
.000 .014 .000 -.001 -.005 -.003

-.002 .000 .010 -.002 -.003 -.002
-.002 -.001 -.002 .019 .000 -.010
-.002 -.005 -.003 .000 .017 .001
-.005 -.003 -.002 -.010 .001 .022

Pemasaran Interaktif
Periklanan
Humas dan Publisitas
Promosi Penjualan
Pemasaran Langsung
Acara dan Pengalaman
Pemasaran Interaktif
Periklanan
Humas dan Publisitas
Promosi Penjualan
Pemasaran Langsung
Acara dan Pengalaman

Correlations

Covariances

Model
1

Pemasaran
Interaktif Periklanan

Humas dan
Publisitas

Promosi
Penjualan

Pemasaran
Langsung

Acara dan
Pengalaman

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana.  
 
Heteroskedastisitas 
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Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Scatterplot

 



Normalitas Regresi 
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Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
 
Correlations 

Correlations

.231*

.040
80

.297** .611**

.007 .000
80 80

.187 .360** .374**

.096 .001 .001
80 80 80

.351** .182 .177 .347**

.001 .107 .117 .002
80 80 80 80

.185 .359** .439** .342** .235*

.101 .001 .000 .002 .036
80 80 80 80 80

.000 .000 .000 .000 .000 .000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

80 80 80 80 80 80
.388** .359** .227* .285* .494** .448** .750**
.000 .001 .043 .011 .000 .000 .000

80 80 80 80 80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Periklanan

Promosi Penjualan

Acara dan Pengalaman

Humas dan Publisitas

Pemasaran Langsung

Pemasaran Interaktif

Unstandardized Residual

Keputusan Pembelian

Periklanan
Promosi

Penjualan
Acara dan

Pengalaman
Humas dan
Publisitas

Pemasaran
Langsung

Pemasaran
Interaktif

Unstandardiz
ed Residual

Keputusan
Pembelian

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  



Regression 
Model Summary

.661a .437 .391 2.148
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Pemasaran Interaktif,
Periklanan, Humas dan Publisitas, Promosi Penjualan,
Pemasaran Langsung, Acara dan Pengalaman

a. 

 
ANOVAb

261.708 6 43.618 9.457 .000a

336.680 73 4.612
598.387 79

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pemasaran Interaktif, Periklanan, Humas dan Publisitas,
Promosi Penjualan, Pemasaran Langsung, Acara dan Pengalaman

a. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
 

 
 
 

Coefficientsa

-3.767 2.265 -1.663 .101
.260 .120 .211 2.169 .033
.302 .138 .249 2.193 .031

-.236 .149 -.189 -1.585 .117
.000 .099 .000 .002 .999
.438 .131 .332 3.345 .001
.428 .133 .325 3.210 .002

(Constant) 
Periklanan 
Promosi Penjualan
Acara dan Pengalaman
Humas dan Publisitas
Pemasaran Langsung
Pemasaran Interaktif

Model 
1 

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized 
Coefficients 

t Sig.

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 




