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RINGKASAN 
 

Mochamad Charis : Jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 
Malang, 7 Desember 2011. Pengaruh Variabel Bauran Pemasaran Terhadap 
Keputusan Pembelian Sepatu Basket Merek Nike (Studi pada pemain bola basket 
Universitas Brawijaya Malang). Dosen Pembimbing : Agung Yuniarinto. 
  
 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran 
terhadap keputusan konsumen dalam membeli sepatu basket merek Nike pada 
pemain bola basket Universitas Brawijaya Malang secara simultan maupun 
parsial. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari produk, 
harga, lokasi, promosi dan keputusan pembelian. Jenis penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian eksplanatori (exsplanatory research), dimana peneliti 
menyebarkan kuesioner kepada para pemain bola basket Universitas Brawijaya 
Malang yang menggunakan dan memutuskan melakukan pembelian sepatu basket 
merek Nike. Untuk  memperoleh hasil regresi yang baik, maka sebelum dilakukan 
uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi 
klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. 

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa secara simultan bauran pemasaran 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, dengan nilai F 
hitung sebesar 30,382. Secara parsial bauran pemasaran berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian konsumen dengan nilai t hitung untuk variabel 
produk (X1) sebesar 5,785, variable harga (X2) sebesar 3,468, dan variabel 
promosi (X4) sebesar 2,661, sedangkan variable lokasi (X3) tidak berpengaruh 
signifikan dengan nilai t hitung sebesar -0,910. Nilai ajusted R square sebesar 
0,441. Variabel produk merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0,431. 

Kata Kunci: Bauran Pemasaran, Keputusan Pembelian Konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
      

1.1. Latar Belakang 

Sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan bola basket di 

Indonesia sudah berkembang sangat cepat. Banyaknya kompetisi-kompetisi bola 

basket mulai dari sekolah sampai perguruan tinggi semakin besar mendorong 

seseorang untuk menggemari olah raga bola basket. Sekarang ini bola basket teleh 

menjadi salah satu olah raga yang digemari di Indonesia terutama oleh anak 

muda. 

Bola basket memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Tercatat 

sejak tahun 1930-an kota-kota besar di Indonesia telah memiliki klub-klub lokal 

sendiri. Bola basket telah menjadi salah satu cabang olah raga yang 

dipertandingkan pada saat penyelenggaraan Peken Olah Raga pertama di Solo dan 

mendapat sambutan cukup meriah baik dari segi penonton maupun peserta.  

Kompetisi bola basket pertama diselenggarakan tahun 1982 dengan nama 

Kompetisi Bola Basket Utama (Kobatama) dan diikuti oleh klub-klub besar dari 

Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tahun 2003 Kobatama mendapat 

kesempatan untuk berjalan lebih mandiri dan berubah nama menjadi Indonesia 

Basketball League (IBL) dengan diikuti oleh 10 klub terbaik di Indonesia yaitu 

Aspac, Satria Muda, Panasia Garuda, Kalila, Bhineka, CLS, Bima Sakti, 

Angsapura, Indonesia Muda, dan Citra Satria. 

Pada tahun 2010 IBL dikelola oleh PT. DBL Indonesia yang telah berhasil 

menyelenggarakan Development Basketball League (DBL), liga basket pelajar 

yang pada tahun 2010 telah mencapai 21 kota dan diikuti lebih dari 2500 pemain. 
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IBL berubah nama menjadi National Basket League (NBL) Indonesia. Sejumlah 

perubahan pun dilakukan dengan menambah jumlah pertandingan dan 

mendekatkan lagi liga ini dengan penggemarnya. Hasilnya pun cukup 

memuaskan, tercatat sekitar 2000 penonton datang setiap pertandingan dari 

sebelumnya yang hanya disaksikan sekitar 200 penonton stiap pertandingan. 

Bahkan final NBL yang mempertemukan Satria Muda Jakarta dan CLS Surabaya 

disaksikan lebih dari 5000 penonton.(http://www.nblindonesia.com, 22-03-2011) 

 Perkembangan bola basket juga sampai ke kota Malang. Hal ini dapat 

dilihat dari semakin banyaknya kompetisi basket resmi yang diagendakan di kota 

Malang. Tahun 2011 tercatat lebih dari 20 kompetisi resmi yang akan 

diselengarakan di kota Malang mulai dari sekolah, perguruan tinggi, sampai 

dengan antar klub baik dari tingkat lokal, regional, maupun nasional. Kompetisi 

bola basket terbesar di tingkat pelajar Development Basketball League (DBL) 

setiap tahun juga diselenggarakan di kota Malang. Dan yang terakhir adalah 

dipilihnya kota Malang khususnya Universitas Brawijaya sebagai tuan rumah LA 

Campus League Nasional tahun 2011. Agenda kompetisi Bola basket di kota 

Malang dapat dilihat pada tabel1.1 awah ini : 

Tabel 1.1 
Nama Kompetisi Dan Waktu Pelaksanaan Kompeisi Perbasi Kota 

Malang 2011 
 

No Nama Kompetisi Waktu Pelaksanaan Tempat 

1 Smarihasta Cup 12-25 Februari 2011 SMA N 8 Malang 

2 KBC V Kosayu 7-14 Februari 2011 SMA ST. Jusuf 

3 Dies Natalis Poltek 18-25 Februari 2011 Poltek Malang 

4 Walikota Cup Februari - April 2011 GOR Pertamina 

http://www.nblindonesia.com/
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Lanjutan Tabel 1.1 

No Nama Kompetisi Waktu Pelaksanaan Tempat 

5 Smanda Cup 5-30 Maret 2011 SMA N 2 Malang 

6 LKS Jatim 2011 7-10 Maret 2011 GOR Ken Arok 

7 Campus League Regional 20-25 Maret 2011 GOR Pertamina 

8 Anfak UM 6-14 april 2011 Lap. UM 

9 Stiki Cup 3-9 April 2011 GOR Stiki 

10 Mardiwiyata Cup 18-23 April 2011 SMA Frateran 

11 Pop Mie Basketball 25-30 April 2011 Lap. Rampal 

12 Smaco cup 2-15 Mei 2011 Sma Cor Jesu 

13 LA Street Ball 7-8 Mei 2011 Lap. Rampal 

14 DBL East Java Mei-Juni 2011 GOR Pertamina 

15 Faculty Basketball League 18-24 September 2011 GOR Pertamina 

16 Preseason Tournament 

NBL 

23 september – 3 

Oktober 2011 

GOR Bima Sakti 

17 Olimpiade UB 11-21 Oktober 2011 GOR Pertamina 

18 Dempo Cup VIII Oktober 2011 SMA St. Albertus 

19 Campus League Nasional November 2011 GOR Pertamina 

20 Pertamina Cup 2011 Desember 2011 GOR Pertamina 

Sumber : Kalender Kompetisi Kota malang 2011 

Produsen pembuat alat-alat olah raga pun seakan berlomba untuk 

menyediakan peralatan bermain bola basket mulai dari bola, jersey, sepatu, dan 

peralatan pendukung lainnya. Sekarang ini sepatu bola basket yang berkualitas 

merupakan salah satu produk peralatan olah raga yang sangat dibutuhkan oleh 
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pemain bola basket. Kualitas sepatu bola basket dapat mempengaruhi permainan 

seorang pemain dalam satu pertandingan. Perkembangan bola basket yang diikuti 

dengan banyaknya kopetisi bola basket di Indonesia menuntut seorang pemain 

bola basket memiliki sepatu bola basket yang berkualitas. Karena dengan sepatu 

bola basket yang berkualitas seorang pemain dapat mengurangi resiko cidera.  

Salah satu perusahaan alat olah raga yang memproduksi sepatu bola basket 

di Indonesia adalah Nike. Merek asal Amerika Serikat ini mulai berdiri tahun 

1964, ketika seorang atlit dan pengusaha bernama Phillip Knigth menggagas 

impor sepatu asal Jepang untuk bersaing dengan merek asl Jerman yang terlebih 

dahulu menguasai pasar Amerika Serikat yaitu Adidas dan Puma Hal ini sangat 

menguntungkan karena harga sepatu Jepang relatif lebih murah dibandingkan 

dengan merek asak Jerman. Phillip Knihgt mulai menjual sepatu di stadion-

stadion atletik dimana omset penjualan semakin meningkat dengan pesat.Pada 

tahun 1970-an Knight dan perusahaannya mulai melihat awal dari revolusi sepatu 

lari dan mulai memasarkan produk untuk pelari non-profesional. Nike lantas 

membuka pasar yang lebih luas dan mengubah image sepau lari menjadi sepatu 

fashion yang menarik konsumen mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang 

dewasa. Pada 1979 Nike telah menguasi separuh pasar Amerika Serikat dengan 

omset penjualan mencapai USD 149 juta. 

Nike semakin menguasai pasar Amerika setelah pada tahun 1984 

memutuskan memasuki pasar sepatu bola basket dengan memproduksi sepatu 

merek Nike Air Force 1. Nike berusaha merebut pasar yang selama ini dikuasai 

oleh Convers yang telah mendominasi liga basket terbesar di Amerika (NBA) 

selama 38 tahun. Dari lima pemain terbaik tahun 1983-1985 empat pemain 
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menggunakan sepatu convers, empat pemain tersebut adalah Larry Bird, Magic 

Johnson, Isiah Thomas, dan Bernard King. Satu lagi pemain Menggunakan merek 

Adidas. 

Sayang perkembangan Nike Air Force 1 tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Maka Nike pun mengubah strategi dengan cara fokus pada 1 pemain 

untuk  mempromosikan sepatunya. Pilihan merek jatuh kepada pemain muda yang 

saat itu memasuki tahun pertama di liga basket profesional, pemain yang 

dimaksud adalah Michael Jordan. Nike dan Jordan melakukan revolusi dengan 

merilis sepatu bola basket yang bernama Nike Air Jordan 1. Awalnya NBA 

melarang Jordan memakai sepatu Air Jordan 1 karena warna sepatu tersebut 

adalah merah dan hitam sedangkan NBA mewajibkan pemain menggunakan 

sepatu warna putih. Nike pun memaksa Jordan untuk memakai sepatu warna 

hitamnya dan berjanji akan membayar denda dari NBA. Nike mempromosikan 

Air Jordan 1 sebagai sepatu “terlarang” . Namun hal ini semakin menarik minat 

konsumen dengan omset penjualan USD 100 juta. .(http://www.kaskus.com, 05-

04-2011)  

Perkembangan sepatu bola basket Nike semakin pesat dari tahun ke tahun 

mengalahkan pesaing termasuk Convers dan And1. Memasuki tahun 2000-an 

Nike telah dipakai oleh 40% pemain NBA dan berhasil melakukan kerja sama 

dengan pemain terbaik NBA saat ini Kobe Bryant dan LeBron James. Sepatu 

Nike Kobe Zoom dan Nike Hyperdunk berhasil menggantikan seri Air Jordan 

sebagai sepatu dengan omset penjualan tertinggi. Pada olimpiade tahun 2008, 

sepuluh pemain tim bola basket Amerika Serikat yang meraih medali emas 

http://www.kaskus.com/


6 
 

 
 

menggunakan sepatu Nike. Sepuluh pemain yang dimaksud dapat dilihat pada 

tabel 1.2 seperti di bawah ini : 

Tabel 1.2 
Nama Pemain Dan Merek Sepatu 
Tim Bola Basket Amerika Serikat 

 
No Nama Pemain Merek Sepatu 

 1  Kobe Bryant  Nike Kobe Zoom / Black Mamba 

2  LeBron James  Nike Lebron Zoom 

3  Carmelo Anthony  Air Jordan Melo 

4  Chris Bosh  Nike Huarache 2k4 

5  Tayshaun Prince  Nike Hyperdunk 08 

6  Chris Paul  Air Jordan CP3 

7  Carlos Boozer  Nike Hyperdunk 08 

8  Jason Kidd  Nike Hyperfuse 

9  Michael Redd   Nike Zoom Flip ‘N 

10  Deron Williams   Nike Zoom Hustle 

Sumber : www.usabasketball.com 2011 

 

Nike memasuki pasar di Indonesia pada tahun 1988 dan terus mengalami 

perkembagan yang memuaskan. Sekarang ini, Nike telah membuka sejumlah toko 

di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Jogjakarta, 

Banjarmasin, Denpasar, dan Surabaya. Perkembangan bola basket di Indonesia 

juga berpengaruh dalam penjualan produk Nike dimana salah satu konsumen yang 

potensial yang dibidik oleh perusahaan Nike adalah dari kalangan mahasiswa 

http://www.usabasketball.com/
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penggemar olag raga bola basket. Mahasiswa penggemar bola basket merupakan 

segmen yang sangat membutuhkan sepatu bola basket berkualitas karena 

banyaknya kompetisi yang mereka ikuti seperti Libama, Campus League, 

Kejurnas, dan LBF. Berdasarkan pengamatan informal dalam penelitian ini, 

banyak pemain bola basket di Kota Malang khususnya Universitas Brawijaya 

yang menggunakan sepatu bola basket merek Nike.  

Pembelian sepatu bola basket dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kebudayaan, kepribadian, 

psikologis dan sosial. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari produk, harga, lokasi 

dan promosi. Para pemasar sangat membutuhkan data yang akurat tentang 

perilaku konsumen terhadap pembelian sepatu bola basket. Karena luasnya aspek 

yang mempengaruhi keputusan pembelian, maka penulis membatasi penelitain 

pada faktor eksternal khususnya bauran pemasaran.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas tentang perkembangan 

bola basket di Indonesia khususnya kota Malang, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian denagan judul : “PENGARUH VARIABEL BAURAN 

PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPATU 

BASKET MEREK NIKE” (Studi Pada Pemain Bola Basket Universitas 

Brawijaya Malang). 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel 

bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli sepatu bola basket merek 

Nike? 
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2. Apakah variabel bauran promosi  mempunyai pengaruh dominan terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli sepatu bola basket merek Nike? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh  secara simultan dan parsial variabel bauran 

pemasaran yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli sepatu bola basket merek Nike. 

2. Untuk membuktikan variabel promosi merupakan variabel yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli sepatu bola basket merek Nike. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 

a. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang 

diperoleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang 

b. Menambah wawasan untuk berpikir secara kritis dan sistematis 

dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam bidang               

pemasaran khususnya tentang bauran pemasaran (marketing mix) 

guna menentukan kebijakan pemasaran yang akan datang. 
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b. Sebagai sumbangan informasi dalam penyusunan strategi  

pemasaran berdasarkan tentang bauran pemasaran (marketing 

mix).   

3. Bagi Pihak lain 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan bagi pihak-pihak yang tertarik pada bidang 

pemasaran. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain, 

terutama sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya, 

sehingga dapat menambah pemahaman tentang bauran pemasaran 

(marketing mix). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencoba untuk menelaah secara singkat beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang dimaksudkan agar dapat memberi gambaran untuk 

memperjelaskan kerangka dan kajian penelitian ini. Disamping itu juga berguna 

untuk mendapatkan acuan mengenai variabel bauran pemasaran yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Ardian Tri Hantoro (2010), Jurusan Manajemen FEUB dengan judul 

“Bauran pemasaran pengaruhnya terhadap keputusan konsumen membeli sepatu 

merek  Sadona di Kabupaten Magetan”. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah keputusan 

pembelian, dan variabel bebas (X) adalah variabel bauran pemasaran yang dibagi 

kedalam 4 variabel, yang meliputi : produk, harga, lokasi, promosi. Teknik 

sampling yang digunakan adalah Accidental Sampling dengan metode 

pengumpulan data berupa wawancara, dan penyebaran kuesioner serta 

menggunakan skala Likert sebagai pengukurnya. Metode analisis data yang 

digunakan dengan mengunakan asumsi klasik.  

Hasil dari penelitian ini didapatkan koefisien korelasi (R2) sebesar 0,853 

yang berarti bahwa derajat hubungan antara variabel bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian konsumen termasuk kuat yaitu sebesar 85,3%. Dari hasil 

analisis regresi dapat diketahui bahwa variabel promosi merupakan variabel yang 

mempunyai pengaruh dominan dengan koefisien regresi (b) sebesar 0,378 dan 
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variabel harga merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling kecil 

dibandingkan variabel bebas lainnya yaitu dengan koefisien regresi sebesar -0,046 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

 
Nama Judul Metode Penelitian 

dan Alat Analisis 
Hasil 

Ardian Tri 

Hantoro 

(skripsi, 

2010) 

Bauran 

pemasaran 

pengaruhnya 

terhadap 

keputusan 

konsumen 

membeli sepatu 

kulit merek 

Sadona di 

Kabupaten 

Magetan 

Lokasi Penelitian: di 

Kabypaten Magetan 

Pengumpulan Data: 

Wawancara dan 

kuesioner 

Jenis penelitian: 

Eksplanatory 

Teknik 

Pengambilan 

Sampel: Accidental 

sampling 

Alat Analisis: Uji 

validitas, uji 

reabilitas, uji 

hipotesis, uji 

asumsi klasik  

 

Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan 

variabel independen 

(X) terdiri dari: 

produk, (X1),  

Harga (X2), lokasi, 

(X3),  

Promosi, (X4),  

Variabel dependen 

keputusan pembelian 

(Y) 

Dengan melalui uji F 

dan uji t diketahui 

variabel independen 

ada pengaruh yang 

signifikan secara 

simultan dan parsial 

 terhadap keputusan 

pembelian. Melalui 

analisis regresi linier 

berganda  didapat 

variabel yang dominan 

adalah variabel 

promosi. 
Sumber :penelitian terdahulu 
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2.2. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara mengguntungkan organisasi dan 

pemilik saham (Kotler,2009 :6).  

Menurut Basu (2004:4) “pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan usaha yang ditunjukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendisribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yamg ada maupun pembeli potensial”.  

Selanjutnya menurut Miller & Leyton dalam Fandy (2011:4), “Pemasaran 

merupakan sistem total aktifitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan, 

menetapkan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk, jasa, dan 

gagasan, yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka 

mencapai tujuan organisasional”. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah 

merupakan suatu kegiatan bisnis dalam pemenuhan kebutuhan konsumen disertai 

dengan kemampuan manajerial dalam merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan serta mendistribusikan barang dan jasa yang dipasarkan. 

2.3. Konsep Pemasaran 

Pada umumnya, setiap perusahaan menganut salah satu konsep atau 

filosofi pemasaran, yaitu anggapan yang diyakini perusahaan sebagai dasar dari 

setiap kegiatannya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 
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Pemilihan dan penerapan konsep pemasaran tertentu dipengaruhi beberapa 

faktor, diantaranya nilai-nilai dan visi manajemen, lingkungan internal, dan 

lingkungan eksternal perusahaan (Fandy, 2011:6).  

Menurut Basu (2004:181) definisi konsep pemasaran adalah sebagai 

berikut : “Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan 

bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan”. 

Penggunaan konsep pemasaran bagi sebuah perusahaan dapat menunjang 

berhasilnya bisnis yang dilakukan sebagai falsafah bisnis yang bisnis, konsep 

pemasaran tersebut disusun dengan memasukkan tiga elemen pokok yaitu: 

a. Orientasi konsumen, pasar, pembeli. 

b. Volume penjualan yang menguntungkan. 

c. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam 

perusahaan. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa pemasaran 

memiliki dua hal yang penting, yaitu pemasaran merupakan filosofi, sikap 

perspektif atau orientasi manajemen yang menekankan pada kepuasan konsumen 

dan merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan dan  digunakan untuk 

mengimplementasikan folosofi tersebut. 

Selanjutnya menurut Kotler (2008:30), konsep pemasaran agar dapat 

mudah dipahami dengan mendefinisikan beberapa konsep inti yang bertujuan agar 

pemasar dapat berhasil dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Lebih lanjut Kotler (2008:30), menjelaskan inti dari konsep pemasaran 

sebagai berikut :  
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a. Pasar Sasaran dan Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar dapat diidentifikasi dengan memeriksa 

perbedaan-perbedaan demografis, psikografi, dan perilaku 

dikalangan pembeli. Selanjutnya perusahaan memutuskan 

segmen mana yang menjanjikan peluang lebih besar dengan cara 

yang unggul. 

b. Pemasar dan Prospek 

Seorang pemasar adalah seseorang yang mencari tanggapan 

(perhatian, pembelian, pemberian suara, sumbangan) dari pihak 

lain yang disebut prospek. Jika kedua pihak itu saling berusaha 

untuk menjual sesuatu kepada yang lain, kita menyebut 

keduanya pemasar. 

c. Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan 

Kebutuhan menggambarkan tuntutan besar manusia, kebutuhan 

itu bisa menjadi keinginan bila diarahkan kepada sasaran 

spesifik yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan. Keinginan 

akan produk atau jasa spesifik yang didukung oleh kemampuan 

membayar akan menimbulkan ciri khas tersendiri, selain itu 

pihak perusahaan juga harus bisa memenuhi permintaan yang 

apa konsumen minta. 

d. Produk atau Tawaran 

Orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan 

produk atau jasa. Produk atau jasa adalah tawaran yang dapat 

memuaskan kebutuhan dan keinginan. 
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e. Nilai dan Kepuasan 

Produk atau tawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan 

kepuasan kepada konsumen. Konsumen memilih diantara 

beraneka ragam tawaran yang dianggap memberikan nilai yang 

banyak. 

f. Pertukaran dan Transaksi 

Pertukaran merupakan konsep inti dari pemasaran, mencakup 

perolehan produk yang diinginkan dari seseorang dengan 

menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Sedangkan transaksi 

adalah perdagangan nilai antara dua atau lebih pihak. 

g. Hubungan dan Jaringan Kerja 

Pemasaran hubungan memiliki tujuan membangun hubungan 

jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan utama-pelanggan, pemasok, 

distributor dalam rangka mendapatkan serta mempertahankan 

preferensi dan kelangsungan bisnis jangka panjang. Hasil 

terakhir dari pemasaran hubungan adalah terbentuknya aset 

perusahaan yang unik yang disebut jaringan pemasaran. 

h. Saluran pemasaran 

Untuk mencapai pasar sasaran, pemasar menggunakan tiga jenis 

saluran pemasaran, yaitu saluran komunikasi, saluran distribusi, 

dan saluran penjualan. 

 

 



16 
 

 
 

i. Rantai pasokan 

Rantai pasokan menggambarkan suatu saluran yang lebih 

panjang yang terentang dari bahan mentah, komponen-

komponen, hingga produk-produk final yang disampaikan 

kepada pembeli akhir. 

j. Persaingan 

Persaingan mencakup semua tawaran dari pesaing yang 

memiliki keunggulan tersendiri sehingga mungkin dapat 

dipertimbangkan oleh seorang konsumen. 

Menurut Kotler (2009:19) ada beberapa gagasan atau konsep dalam 

pemasaran, yaitu : 

a. Konsep produksi 

Konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk dalam 

jumlah banyak dan tidak mahal. Konsep ini berotientasi pada produksi 

berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi yang tinggi, biaya rendah, dan 

distribusi massal. 

b. Konsep produk 

Konsep ini berpandapat bahwa konsumen menyukai produk yang 

menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif. Konsep ini berfokus 

untuk membuat produk dengan kualitas unggul. 

c. Konsep penjualan  

Konsep ini merupakan konsep yang berorientasi pada tingkat penjualan, 

Dengan menggunakan konsep ini maka suatu organisasi harus melakukan 

upaya penjualan dan promosi yang agresif. 
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d. Konsep pemasaran 

Berbeda dengan tiga konsep terdahulu yang berorientasi pada lingkungan 

internal, konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan (lingkungan 

eksternal), dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan bersedia 

membeli produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya serta memberikan kepuasan. 

e. Konsep pemasaran holistik 

Suatu pendekatan yang berusaha menyadari dan mendamaikan ruang 

lingkup dan kompeksitas aktivitas pemasaran. Ada 4 kompnen dasar yang 

menjadi ciri pemasaran holistik yaitu pemasran hubungan, pemasaran 

terintegrasi, pemasaran internal, dan pemasaran kinerja. 

2.4 Pengertian Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan menentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua ini di tunjukan untuk 

memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. Pada 

hakekatnya bauran pemasaran (marketing mix) adalah mengelola unsur-unsur 

marketing mix supaya dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

dengan tujuan dapat menghasilkan dan menjual produk dan jasa yang dapat 

memberikan kepuasan pada pelanggan dan konsumen.  

Kotler (2008:62) mendefinisikan bauran pemasaran adalah seperangkat 

alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di 

dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel terkendali 

yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dari segmen 

pasar tertentu yang dituju perusahaan. Mc Carthy (Kotler, 2008:23) 



18 
 

 
 

Produk (product) 

Keanekaragaman produk 

 

Kualitas 

Desain 

Bentuk 

Nama merek 

Ukuran  

Pelayanan 

Garansi 

Imbalan 

 

 

Pasar Sasaran 

Harga (price) 

 

Daftar harga 

Diskon 

Potongan harga 
khusus 

Syrat kredit 

Periode pembayaran 

 

Promosi 
(promotion) 

 

Promosi penjualan 
Periklanan 

Tenaga penjualan  

Kehumasan  

Pemasaran langsung 

 

Tempat (place) 

 

Saluran pemasaran 

Cakupan pemasaran  

Pengelompokan  

Lokasi 

Persediaan 

 

 

mempopulerkan sebuah klasifikasi empat unsur dari alat-alat bauran pemasaran 

yang dikenal dengan empat  P (four PS) yaitu produk (product), harga (price), 

tempat/distribusi (place), promosi (promotion). Variabel tertentu dibawah masing-

masing unsur P dapat dilihat pada gambar : 

Gambar  2.1 
 

Komponen 4 P Dalam Bauran Pemasaran 
 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler (2008:23) 

 

 Bila perusahaan menginginkan untuk memperoleh keberhasilan dalam 

mempengaruhi tanggapan pada konsumen pada pasar segmen tertentu, maka 

perusahaan harus merumuskan kombinasi alat-alat bauran pemasaran tersebut 

dengan tepat dan menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan prilaku 

konsumennya. Perumusan strategi pemasaran sangat di tentukan oleh karakteristik 

Bauran Pemasaran 



19 
 

 
 

segmen pasarnya yaitu menyangkut perilaku konsumen dalam proses 

pembelianya. 

2.5 Variabel - Variabel Bauran Pemasaran 

2.5.1 Produk 

Produk merupakan unsur pertama dan yang paling penting dalam bauran 

pemasaran. Perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan memformulasikan 

suatu penawaran yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. 

Kotler (2008:62) menjelaskan bahwa produk  adalah kombinasi barang dan jasa 

yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Sedangkan menurut Ali 

(2008:274) produk merupakan segala sasuatu yang dapat ditawarkan produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar 

sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk 

yang ditawarkan tersebut meliputi barang fisik, jasa, orang/pribadi, tempat, 

organisasi, dan ide. 

2.5.2 Harga 

Harga merupakan suatu elemen marketing mix yang menghasilkan 

penerimaan penjualan, sedangkan elemen-elemen lainya hanya menimbulkan 

biaya. Kerena menghasilkan penerimaan penjualan , maka harga mempengaruhi 

tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang di dapat oleh 

perusahaan (Assauri, 2004:233). Menurut Kotler (2008:62) harga adalah jumlah 

yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. Sedangkan menurut 

Ali (2008:298) harga adalah segala bentuk biaya yang dikorbankan oleh 

konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan, sejumlah kombinasi dari 

barang beserta pelayanan produk. 
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Harga memilki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan 

para pembeli, yaitu : 

1) Peranan alokasi dan harga, yaitu fungsi harga dalam membantu 

para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau 

utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. 

2) Peran informasi dari harga, yaitu suatu fungsi harga dalam 

“mendidik” komsumen mengenai faktor-faktor produk, seprti 

kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana 

pembelian mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau 

manfaatnya secara obyektif. Persepsi yang sering berlaku adalah 

bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. 

2.5.3 Lokasi 

Place atau tempat merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas 

saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagimana cara penyampaian 

kepada para konsumen dan dimana lokasi yang strategis.  

 Dalam penyaluran barang dari produsen ke konsumen ada faktor penting yang 

sangat berpengaruh terhadapnya, yaitu kegiatan pemilihan saluran distribusi yang 

tepat untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Banyak 

perusahaan yang menggunakan saluran distribusi yang tidak tepat hal ini 

menyebapkan produk yang dihasilkan perusahaan tidak menjangkau konsumen 

yang menjadi sasaran. 

A.  Fungsi Saluran Pemasaran 

 Dalam hal ini keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada hasil kerja 

saluran pemasarannya, dengan tidak mengabaikan saluran pemasaran lainya. 
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Sebuah saluran pemasaran melaksanakan tugas memindahkan barang dari 

produsen ke konsumen. Anggota saluran pemasaran melaksanakan jumlah fungsi 

utama (Kotler, 2009:112) : 

1. mengumpulkan informasi tentang pelanggan, pesaing, serta pelaku, 

 dan kekuatan yang ada saat ini maupun yang potensial dalam 

 lingkungan pemasaran. 

2. mengembangkan dan menyebarkan komunikasi yang persuasive 

 untuk merangsang pembeli. 

3. mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain 

 sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. 

4. melakukan pemesanan keperusahaan manufaktur. 

5. memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada level saluran 

 pemasaran. 

6. menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi 

 saluran pelaksanan tersebut. 

7. mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produsi 

 fisk dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. 

B. Tingkat-Tingkat Saluran   

 Setiap perantara yang melakukan tugas membawa produk dan kepemilikanya 

lebih dekat ke pembeli akhir  merupakan satu tingkat saluran. Karena produsen 

dan pelanggan akhir keduanya melakukan pekerjaan, mereka merupakan bagian 

dari tiap saluran barang komsumsi dengan panjang yang berbeda.  
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Gambar  2.2 

Saluran Pemasaran  Barang Komsumsi 

 
Level-0 
 
Level-1 
 
 
 
Level-2 
 
 
Level-3 
 

 
 
Sumber Kotler, (2009:113) 
 

 Saluran level nol (juga disebut saluran pemasaran langsung)  terdiri dari suatu 

perusahaan manufacture yang langsung menjual kepelanggan akhir. Saluran level 

satu berisi satu perantara penjual, yaitu pengecer. Saluran level dua berisi dua 

perantara. Dalam pasar barang komsumsi, mereka umumnya adalah pedagang 

besar dan perantara. Saluran level tiga berisi tiga perantara, misalnya pedagang 

besar, pemborong, pengecer. 

C.  Jumlah Perantara 

 Perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang digunakan pada setiap 

level saluran. Ada tiga strategi yang tersedia (Kotler, 2009:116) : 

1. Distribusi Ekslusif, mencakup jumlah perantara yang sangat terbatas yang 

menangani barang atau jasa perusahaan. Ini dilakukan jika produsen ingin 

mempertahankan pengendalian yang besar terhadap tingkat jasa dan hasil 

pelayanan yang ditawarkan oleh penjual itu. 
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2. Distribusi selektif, perusahaan tidak perlu menghabiskan tenaganya 

dibanyak toko, sebaliknya ia dapat mengembangkan hubungan kerjasama 

yang baik dengan perantara yang terpilih dan mengharapkan usaha 

penjualan yang lebih baik dari rata-rata. 

3. Distribusi intensif, dalam distribusi ini, produsen menempatkan barang 

dan jasa disebanyak mungkin toko. Strategi ini biasanya digunakan untuk 

produk yang mudah ditemui (convenience items) seperti produk sabun dan 

makanan ringan. 

2.5.4 Promosi 

Kegiatan promosi adalah segala usaha yag dilakukan penjual untuk 

memperkenalkan produk kepada calon konsumen, dan membujuk mereka untuk 

membelinya, serta mengingatkan kembali konsumen lama agar melakukan 

pembelian ulang. Promosi juga merupakan kegiatan untuk menyebarluaskan 

informasi tentang barang atau jasa yang akan dijual dengan maksud untuk 

merubah pola perilaku konsumen. 

Menurut Kotler (2008:63) promosi adalah aktivitas yang menyampaikan 

manfaat produk dan membujuk konsumen untuk membelinya..  

2.6 Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan bagian dari kegiatan manusia sehingga bila 

membicarakan perilaku konsumen berarti membicarakan kegiatan manusia. Oleh 

karena itu perusahaan sangat perlu mempelajari perilaku konsumen, karena 

perilaku dalam pembelian barang dan jasa sangat berlainan. Konsumen sangat 

beraneka ragam dalam usia, pendapatan, pendidikan, mobilitas dan selera. Dalam 

pengambilan keputusan pada bidang pemasaran perlu memahami konsumen yang 
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beraneka ragam, kemudian mengembangkan produk dan jasa dihubungkan 

dengan kebutuhan tersebut. 

Menurut David L. Loudon dan Albert J. Della Bitta (1993:5), yang dikutip 

oleh Amirullah (2002:2) mengatakan bahwa “consumer behavior may be defined 

as the decision process and physical activity individuals engage in when 

evaluating, aquairing, using or disposing of goods and services” Perilaku 

konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan 

aktivitas individual secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, 

memperoleh/menggunakan, atau dapat menggunakan barang-barang dan jasa. 

Menurut James F. Engel et al (1992:3) yang dikutip oleh Amirullah 

(2002:2) mengatakan bahwa “consumer behavior is the defined as the act of 

individuals directly involved in obtaining and using economic good service 

including the decision pricess that precede and determine these acts” (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).  

Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Amarullah 

(2002: 2) mendefinisikan Perilaku konsumen sebagai “interaksi dinamis antar 

pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian disekitar kita dimana manusia 

melakukan aspek pertukaran dalam kehidupan mereka”.  

2.6.1 Model Perilaku Konsumen 

Menurut Amirullah (2002:21) terdapat dua pendekatan dalam model 

perilaku konsumen adalah :  
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1. Pendekatan Tradisional. Pendekatan ini adalah kegiatan yang 

berfokus pada hasil dan perilaku ekonomi. Jenis pendekatan 

Tradisional ini terdiri dari : 

a. Model ekonomi mikro menerangkan apa yang akan dibeli 

konsumen dan berapa jumlah yang akan dibelinya. 

b. Model ekonomi makro terdiri dari 2 hipotesis yang terdiri dari : 

 Hipotesis pendekatan relative, yaitu menerangkan bahwa 

propersi dari pendapatan keluarga akan memepengaruhi 

jumlah komsumsi sesuai dengan proporsi perubahan 

pendapatan dalam tingkat sosial yang berbeda-beda. 

 Hipotesis pendapat permanen yaitu menerangkan 

individu-individu tertentu menunjukan bahwa perubahan 

pola konsumsi mereka tetap walaupun tingkat pendapatan 

mereka berubah dengan cepat.  

2. Pendekatan Kontemporer adalah proses keputusan yang melibatkan 

konsumen dalam mempertimbangkan mengenai produk dan jasa 

yang dipilih. 

a. Model Nicosia yang berisikan empat komponen yaitu : 

 Atribut dan hasil-hasil perusahaan atau komunikasi dan 

atribut psikologi konsumen. 

 Penelitian konsumen untuk menilai hasil perusahaan dan 

alternarif yang lain. 

 Konsumen dimotivasi untuk melakukan pembelian. 

 Konsumen menyiapkan dan menggunakan produk 
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b. Howard and Sheth model menyajikan prilaku pemilihan merek 

yang rasional oleh pembeli dibawah kondisi informasi yang tidak 

lengkap dan dalam keterbatasan kemampuan. Dalam model ini, 

pengambilan keputusan konsumen digolongkan dalam tiga tingkat 

terdiri dari : 

 Extensive problem solving, merupakan tahap awal dari 

pengambilan keputusan dimana pembeli memilki 

informasi yang sedikit menangani merek dan belum 

mengembangkan perumusan yang baik dan hal tersebut 

dapat digunakan untuk memilih salah satu produk dari 

produk yang ada. 

 Limited problem solving. Merupakan tahap pemilihan 

produk lebih lanjut dimana hal tersebut telah dirumuskan 

dengan baik, tetapi pembeli masih belum memutuskan 

merek mana yang terbaik bagi dirinya. jadi disisi pembeli 

masih mencoba –coba  hingga mendapat merek yang 

terbaik. 

 Routinized response behavior, dimana pembeli telah 

merumuskannya dengan baik untuk pemilihan produk dan 

juga telah memiliki kecendrungan yang kuat terhadap 

satu produk. Siap membeli produk yang terpilih dengan 

evaluasi alternatif. 
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2.6.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Amirullah (2002:35) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen adalah :  

1. Faktor internal  

a. Pengalaman belajar dan memori, perilaku belajar manusia terdiri dari : 

• Perilaku fisik (physical behavior ), yaitu manusia mempelajari 

beberapa pola  perilaku fisik yang bermanfaat dalam merespon 

berbagai situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

• Pembelajaran melalui simbol dan pemecahan masalah (symbolic 

learning and problem solving). Manusia mempelajari arti symbol yang 

memungkinkan komunikasi lebih efisien melalui pengembangan 

bahasa. 

• Pembelajaran secara efektif (affective learning). Manusia belajar 

elemen-elemen tertentu dari lingkungna dan hal-hal yang tidak disukai 

lainnya. Yang mana konsumen keinginan-keinginan, tujuan , dan 

motif-motifnya, sampai pada produk-produk yang dapat memuaskan 

kebutuhan-kebutuhanya. 

b.  Kepribadian dan konsep diri 

 Kotler (2008:223) mendefinisikan kepribadian adalah 

“Karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan 

tanggapan relatif konsisten dan tetap terhadap lingkungan. ”Kotler 

(2008:223) mendefinisikan konsep dari adalah  

“Pandangan seseorang tentang dirinya sendiri atau bagaimana seseorang 

untuk mempromosikan dirinya sendiri.” 
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c. Motivasi. 

  Kotler (2008:217) mendefinisikan motivasi adalah “Kebutuhan 

yang cukup mendorong seseorang untuk bertidak.” 

d. Sikap.  

Kotler (2008:219) mendefinisikan sikap adalah  “Evaluasi, 

perasaaan emosional, dan kecendrungan tidakan yang menguntungkan 

atau tidak menuntungkan dan tidak bertahan lama seseorang terhadap 

beberapa obyek atau gagasan.” 

e. Persepsi.  

 Proses bagaimana seseorang individu memilih, mengorganisasi, 

dan menginterprestasi masukan-masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran dunia yang memilki arti. 

2. Faktor eksternal 

a. Faktor budaya.  

 Kotler (2008:214) mendefiniskan budaya adalah Penentuan 

keinginan dan perilaku dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh 

mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, referensi, dan perilaku dari 

keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya. Karakteristik budaya : 

 Budaya itu tercipta. Terdapat tiga sistem yang dapat menciptakan 

budaya itu sendiri a).  komponen metal yang terdiri dari ide, 

keprcayaan, nilai dan pertimbangan berdasarkan apa yag mereka 

inginkan. b). sistem tegnologi seprti keterampilan, keahlian dan seni 

yang mampu menghasilkan barang-barang. c). sistem organisasi 
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seperti sistem keluarga dan kelas social yang membentuk prilaku 

secara efektif.  

 Budaya dipelajari. Budaya dapat dilihat dan diamati, sehingga pemasar 

dalam hal ini dapat menyesuaikan program pemasaran dengan perilaku 

budaya yang ada. 

 Budaya secara sosial diturunkan. Nilai-nilai dan kebiasaan yang dianut 

oleh orang jaman dahulu secara terus-menerus dianut oleh generasi 

berikutnya.  

 Budaya bersifat adaptif. Budaya tidak memberikan menfaat (kepuasan) 

cenderung akan ditinggalkan dan masyarakat akan mencoba 

menyesuaikan budaya yang baru untuk memberikan kepuasan. 

 Budaya memberiakan petunjuk. Apa yang biasa dilakukan oleh 

kelompok masyarakat tertentu akan memberikan isyarat kepada 

pemasar bahwa begitulah keinginan mereka. 

b. Faktor sosial 

 Kelompok referensi Kotler (2008:217) mendefinisikan kelompok 

adalah  “Dua atau lebih orang yang berinteraksi untuk melakukan 

sesuatu untuk mencapai tujuan. Kelompok referensi adalah sejumlah 

orang atau kelompok yang bertindak sebagai pebanding terhadap 

individu dalam setiap bentuk nilai, sikap penuntun kearah perilaku.” 

 Keluarga Kotler (2008:219) mendefinisikan keluarga adalah  

“Organisasi pembeli konsumen yang paling penting dalam masyarakat, 

dan telah menjadi obyek penelitian yang paling efektif .” 



30 
 

 
 

 Faktor ekonomi Amirullah (2003:24) mendefinisikan : “Faktor 

ekonomi pada prinsipnya kekuatan yang sangat besar yang 

mempengaruhi daya beli dan pola pembelian konsumen meliputi 

pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan perkapita dan inflasi”. 

2.7 Pengertian Pengambilan Keputusan 

 Menurut Peter dan Olsen (2000 : 164), “Pengambilan keputusan adalah 

proses pemecahan masalah yang diarahkan pada sasaran”.    

 Sedangkan menurut Amirullah (2003:61) mendefinisikan pengambilan 

keputusan adalah “Suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif 

sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan 

yang dianggap paling menguntungkan”. 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengambilan keputusan merupakan keputusan yang diambil individu yang 

berawal dari pemikiran suatu masalah, merumuskan berbagai alternatif tindakan 

guna memutuskan alternatif mana yang akan dipilih untuk tercapainya suatu 

tujuan tertentu. 

 Membeli suatu produk yang mahal memerlukan keterlibatan yang lebih 

mendalam. Proses keputusan pembelian konsumen menurut Kotler (2008 : 234) 

meliputi lima tahap utama, yaitu : 

1) Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah 

atau kebutuhan, kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh 

rangsangan internal atau eksternal. Pemasar perlu mengidentifikasi 

keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan 
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informasi dari sejumlah konsumen, pemasar dapat 

mengidentifikasi rangsangan paling sering mengakibtakan minat 

akan suatu kategori produk. Pemasar kemudian dapat 

mengembangkan strategi pemasaran yang memicu minat 

konsumen. 

2) Pencarian informasi 

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. Kita dapat membaginya ke 

dalam dua tingkat  situasi pencarian informasi. Informasi yang 

lebih ringan dinamakan perhatian yang menguat. Pada tingkat itu 

seseorang hanya menjadi lebih peka terhadap situasi tentang 

produk. Pada tingkat selanjutnya orang itu memasuki pencarian 

aktif informasi. Mencari bahan bacaan, menelpon teman dan 

mengunjungi toko untuk mempelajari produk. Yang menjadi 

perhatian utama pemasar adalah sumber – sumber informasi utama 

yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relative tiap sumber 

tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber 

konsumen digolongkan kedalam kelompok : 

- Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan 

- Sumber komersial : iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, 

pajangan ditoko 

- Sumber publik : media masa, organisasi tertentu 

- Sumber pengalaman : penanganan, kajian, pemakaian 

produk 
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3) Evaluasi alternatif 

Terdapat proses evaluasi keputusan, dan model-model yang terbaru 

memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang 

berorientasi kognitif yaitu, model tersebut menganggap konsumen 

membentuk penilaian atau peroduk, terutama secara sadar dan 

rasional. 

Beberapa konsep dasar akan membentuk kita memahami proses 

evaluasi konsumen. Pertama konsumen berusaha untuk memenuhi 

suatu kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari 

solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing 

produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang 

berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk 

memuaskan kebutuhan tersebut. 

4) Keputusan membeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas 

merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin 

membentuk niat untuk membeli produk yang paling disukai. 

Namun dua faktor berikut dapat berbeda diantara niat pembelian 

dan keputusan pembelian : 

a) Sikap orang lain 

Sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternative yang 

disukai seseorang akan tergantung pada dua hal, yaitu : 

- Intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif 

yang disukai konsumen. 
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- Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang 

lain. 

b) Faktor-faktor yang tidak terantisipasi yang dapat muncul 

dari mengubah niat pembelian. 

Dalam melaksanakan niat pembalian, konsumen dapat 

membuat lima sub keputusan pembelian : keputusan merek 

(merek A), keputusan pemasok (penyalur-penyalur), 

keputusan kuantitas (satu komputer), keputusan waktu 

(akhir pekan), dan keputusan pembayaran (kartu kredit). 

Pembelian barang kebutuhan sehari-hari melibatkan lebih 

sedikit keputusan dan lebih sedikit pertimbangan. 

5) Perilaku pasca pembelian 

Setelah membeli produk, konsumen mengalami level kepuasan 

atau ketidak puasan tertentu, tugas pemasar tidak berakhir saat 

produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca 

pembelian. Pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, 

dan pemakaian produk pasca pembelian. 

2.7.1 Hubungan antara bauran pemasaran dan keputusan pembelian 

 Stimuli pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi 

merupakan strategi perusahaan. Strategi ini dilakukan perusahaan untuk 

mendorong agar konsumen merespon positif terhadap produk yang tawarkan di 

pasar. Selain adanya stimuli lain dari lingkungan yang dapat meliputi faktor 

ekonomi, teknologi, politik dan budaya. Kedua faktor ini, baik yang berasal dari 
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pemasar maupun dari lingkungan berkaitan antara keduanya dalam mendorong 

keputusan konsumen. 

 Adanya stimuli pemasaran dan stimuli lingkungan ini disesuikan dengan 

karakteristik dari dalam diri pembeli yang ada meliputi faktor budaya, sosial, 

pribadi dan psikologi. Karakteristik pembeli akhirnya juga mempengaruhi pola 

berpikir konsumen dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keinginannya.     

2.8 Kerangka Pemikiran 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pemain bola basket Universitas 

Brawijaya Malang sebagai populasi, oleh karena itu peneliti memberikan 

kuesioner yang akan diisi oleh sampel. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah 

awal untuk mengetahui bagaimana pengaruh bauran pemasaran ( produk, harga, 

promosi, saluran distribusi) terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu 

peneliti menggunakan kerangka pemikiran seperti dalam gambar berikut ini 
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Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : peneliti, 2011 

Penjelasan : 

 Pengaruh Bauran pemasaran ( produk, harga, lokasi, promosi ) dalam 

pengambilan keputusan oleh konsumen dalam penelitian ini dipandang oleh 

peneliti sebagai suatu fenomena yang menarik. Untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh Bauran pemasaran ( produk, harga, promosi, distribusi ) ini, 

maka peneliti diharuskan mengetahui dan memahami secara teoritis elemen – 

elemen dalam penelitian yang berhubungan dengan Bauran pemasaran ( produk, 

harga, promosi, distribusi ) dan konsumen.       

Landasan 
Teori 

Bauran Pemasaran (X) 

• Produk (X1) 
• Harga (X2) 
• Lokasi (X3) 
• Promosi (X4) 

Keputusan 
Pembelian 

Konsumen (Y) 

Hasil/ 
temuan 

Analisis kuantitatif 

• Uji Validitas 
• Uji Realibilitas 
• Uji Asumsi Klasik 
• Regresi Linier 

Berganda 
• Uji F 
• Uji t 

 

 

Sepatu Bola Basket Nike 

Analisis 
Kualitatif 

Penelitian 
Terdahulu 
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 Secara terperinci mengenai penelitian yang diteliti, yaitu Bauran 

pemasaran (produk, harga, promosi, lokasi) peneliti menggunakan alur pemikiran 

seperti gambar dibawah ini : 

Gambar 2.4 

Model Hipótesis 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : peneliti, 2011 

 

Keterangan : 

 Berpengaruh secara simultan      

 Berpengaruh secara parsial   

 Berpengaruh dominant 

 

 

 

 

Bauran Pemasaran (X) 

Harga (X2) 

Lokasi (X3) 

Produk  (X1) 

Keputusan Pembelian 
Konsumen (Y) 

Promosi (X4) 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono 2005:70) 

Berdasarkan latar belakang, pemasalahan dari landasan teori yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Variabel bauran pemasaran yang tediri dari produk (X1), harga (X2), 

lokasi (X3) dan promosi (X4) berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen dalam pembelian sepatu Nike secara simultan  

2.  Variabel bauran pemasaran yang tediri dari produk (X1), harga (X2), 

lokasi (X3) dan promosi (X4) berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen dalam pembelian sepatu Nike secara secara parsial. 

3. Variabel promosi (X4) berpengaruh secara dominant terhadap 

keputusan konsumen dalam pembelian sepatu basket merek Nike. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatori (exsplanatory research). 

Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antara 

variabel – variabel melalui pengujian hipotesa. Dalam penelitian eksplanatori 

persoalan dirumuskan dengan jelas dalam bentuk hipotesis tersebut. 

(Singarimbun, 2006:5) 

Berkaitan dengan definisi tersebut, alasan pemilihan model ini 

dimaksudkan untuk membuat penjelasan mengenai hubungan sebab akibat yang 

diperoleh antar variabel  dengan fakta–fakta, sifat–sifat, seta mengetahui seberapa 

besar kontribusi variabel–variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta 

seberapa besar arah hubungan itu terjadi.  

3.2  Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai faktor-faktor bauran pemasaran sepatu bola basket 

merek Nike terhadap keputusan pembelian ini dilakukan di Universitas Brawijaya 

yang beralamatkan di Jl. M.T. Haryono 165 Malang 

3.3    Konsep, Variabel dan Pengukuran 

a. Konsep dan Variabel 

Konsep I : Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di dalam pasar 

sasaran. Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel terkendali yang 
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dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dari segmen 

pasar tertentu yang dituju perusahaan (Kotler, 2008:62). 

 Variabel-variabel bebas dari konsep Bauran Pemasaran adalah : 

1) Produk (X1) 

Produk merupakan unsur pertama dan yang paling penting dalam 

bauran pemasaran. Perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan 

memformulasikan suatu penawaran yang dapat memenuhi 

kebutuhan atau keinginan konsumen. Kotler (2008:62) 

menjelaskan bahwa produk  adalah kombinasi barang dan jasa 

yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. 

Indikator :  

a) Kualitas : Sepatu Nike mempunyai kualitas handal dan 

daya tahan yang baik. 

b) Model dan bentuk : Sepatu Nike mempunyai banyak model 

dan bentuk. 

c) Pilihan warna : Sepatu Nike mempunyai  banyak pilihan 

warna. 

2) Harga (X2) 

Harga merupakan suatu elemen bauran pemasaran yang 

menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan elemen-elemen 

lainya hanya menimbulkan biaya. Kerena menghasilkan 

penerimaan penjualan , maka harga mempengaruhi tingkat 

penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang dapat oleh 

perusahaan (Assauri, 2004:233).  
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Indikator :  

a) Penetapan harga : Kesesuaian harga dengan kualitas 

produk.  

b) Daya beli konsumen : Harga terjangkau atau sesuai daya 

beli konsumen. 

c) Adanya diskon : Potongan harga produk saat event atau 

periode tertentu.  

3) Lokasi (X3) 

Tempat merupakan salah satu aktiitas perusahaan untuk membuat 

produk tersedia bagi konsumen sasaran. Pemilihan lokasi atau 

tempat umumnya berkaitan dengan upaya untuk memudahkan 

konsumen memperoleh produk atau jasa yang dibutuhkannya 

mudah dan cepat. 

Indikator : 

a) Outlet : Banyaknya toko yang menjual sepatu Nike. 

b) Lokasi penjualan : Kemudahan menjangkau toko dengan 

sarana transportasi. 

c) Jangkauan distribusi : Ketersediaan sepatu Nike. 

 

4) Promosi (X4) 

Kegiatan promosi adalah segala usaha yang dilakukan penjual 

untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen, dan 

membujuk mereka untuk membelinya, serta mengingatkan kembali 

konsumen lama agar melakukan pembelian ulang.  
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Indikator :  

a) Iklan media : Kejelasan Iklan melalui media cetak dan 

televisi. 

b) Jangkauan promosi : Kemudahaan melihat promosi sepatu 

Nike. 

c) Brand ambassador : Adanya pemain basket terbaik yang 

menjadi ikon produk. 

Konsep II : Keputusan Pembelian 

 Hasil akhir dari evaluasi yang dilakukan konsumen dalam 

merespon rangsangan untuk memenuhi kebutuhan. 

Variabel terikat dari konsep II adalah : Keputusan Pembelian 

Tindakan nyata yang dilakukan oleh konsumen dalam menggunakan atau 

mendapatkan produk. 

Indikator :  

a) Pilihan utama dalam pembelian : Sepatu Nike merupakan 

pilihan utama dalam membeli sepatu basket. 

b) Sesuai dengan kebutuhan : Sepatu Nike sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. 

c) Sesuai dengan harapan : Sepatu Nike sesuai dengan 

harapan yang diinginkan konsumen. 

b. Pengukuran 

 Pengukuran tidak lain dari penunjukan angka-angka pada suatu 

variabel menurut aturan yang telah ditentukan. Tingkat pengukuran dalam 

penelitian ini menggunakan skala interval. 
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   Skala merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2008: 131). 

 Indeks dan skala terletak pada penentuan skor. Indeks adalah 

akumulasi skor untuk setiap pertanyan, sedangkan skala disusun atas dasar 

penunjukkan skor pada pola-pola atribut. Salah satu cara yang sering 

digunakan dalam menentukan skor adalah dengan mengguanakan Skala 

Likert. Skala Likert adalah suatu cara yang lebih sistematis untuk 

memberikan skor pada indeks. 

 Dalam penelitian ini setiap pernyataan mempunyai lima pilihan 

jawaban dengan sistem skor sebagai berikut : 

Jawaban a “ Sangat setuju” diberi skor 5 

Jawaban b “ Setuju” diberi skor 4 

Jawaban c “Netral” diberi skor 3 

Jawaban d “ Tidak setuju” diberi skor 2 

Jawaban e “ Sangat tidak setuju” diberi skor 1 
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Tabel 3.1 
Konsep, Variabel, Indikator, dan Item Penelitian 

 
Konsep Variabel Indikator Item 

Bauran 
Pemasaran 

Produk (X.1) X.1.1 Kualitas 
Produk 

X1.1 Dari semua produk 
sepatu basket yang ada pada 
saat ini, Nike merupakan 
produk dengan kualitas yang 
handal. 
 

  X.1.2 Model dan 
Bentuk 

X1.2 Model dan bentuk 
sepatu sangat mempengaruhi 
keputusan dalam pembelian 
sepatu basket Nike. 
 

  X.1.3 Pilihan 
Warna 

X1.3 Sepatu Nike memiliki 
corak yang menarik dan 
pilihan warna yang bervariasi 
sehingga tidak terkesan 
monoton 

 Harga (X2) X2.1 Penetapan 
Harga. 

X2.1 Harga sepatu basket 
Nike sesuai dengan kualitas 
produk. 

  X2.2 Daya beli. 
 
 

X2.2  Harga sepatu Nike 
sesuai dengan daya beli 
konsumen. 

  X2.3 Adanya 
potongan harga 

 

X2.3  Adanya potongan 
harga saat periode tertentu. 
 

 Lokasi (X3) 
 

X3.1 Outlet 
 

X3.1 Distribusi produk 
sepatu Nike tidaklah sulit 
karena saat ini telah banyak 
toko yang menawarkan 
produk tersebut. 

  X3.2 Lokasi 
penjualan 

X3.2  Tempat atau lokasi 
penjualan sepatu basket Nike 
yang mudah dicapai dengan 
sarana transportasi. 
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Lanjutan Tabel 3.1 
 

Konsep Variabel Indikator Item 

Bauran 
Pemasaran 

Lokasi (X3) 
 

X3.3 Jangkauan 
distribusi 

 

 

X3.3 Pendistribusian sepatu 
Nike mudah untuk dijangkau 
oleh para supplier. 
 

 
 

Promosi (X4) X4.1 Iklan media 
 
 

X4.1  Bentuk periklanan 
produk Nike yang dikemas 
secara apik melalui media 
telah memberikan informasi 
yang jelas kepada konsumen. 
 

  X4.2 Jangkauan 
promosi 

 

X4.2  Promosi yang 
dilakukan produk sepatu bola 
basket merek Nike mudah 
dijumpai terutama oleh 
kalangan penggemar bola 
basket. 

  X4.3 Brand 
ambassador 

 

X4.3    Promosi penjualan 
produk baru Nike dengan 
menggunakan brand 
ambassador. 

Keputusan 
Pembelian 

 
 

Keputusan 
Pembelian 

(Y) 

Y1.1  Pilihan 
utama dalam 
pembelian 

 

Y1.1 Sepatu Nike merupakan 
pilihan utama saya dalam 
membeli sepatu basket 
 

  Y1.2  Produk 
sepatu Nike 

sesuai dengan 
kebutuhan 

Y2.2   Saya membeli sepatu 
basket Nike karena sesuai 
dengan kebutuhan 
 

  Y1.3 Sesuai 
dengan harapan 

 

Y1.3  Sepatu basket Nike 
sesuai dengan harapan yang 
saya inginkan. 

Sumber: data sekunder diolah (2011) 
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3.4 Populasi dan Tekhnik Penetuan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Populasi menurut Sugiono (2008:115). Populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah pemain bola basket Universitas 

Brawijaya. Karena begitu banyaknya jumlah mahasiswa yang menyukai olah raga 

bola basket di Universitas Brawijaya, maka tidak memungkinkan untuk diteliti 

seluruhnya sehingga hanya mengambil senagian saja dari mahasiswa yang 

menggunakan sepatu bola basket Nike dengan tujuan untuk dujadikan sebagai 

sampel. 

3.4.2   Sampel 

 Menurut Arikunto (2006:117) sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang 

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Di dalam suatu 

penelitian, peneliti tidak perlu meneliti semua individu di dalam populasi karena 

akan memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang besar. Metode penelitian yang 

digunakan secara survei yaitu dengan mengambil sebagian populasi sebagai 

sampel. Dengan meneliti sebagian dari populasi tersebut, diharapkan dapat 

menggambarkan hasil yang sesungguhnya dari populasi. 

 Dalam penelitian ini peneliti tidak mendapatkan data dengan jelas tentang 

jumlah populasi, sehingga untuk menentukan ukuran sampel, peneliti berpedoman 
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pada pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sugiyono (2005:102) yang 

mengusulkan aturan ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai 

dengan 500 dan dalam penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), 

ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih 

besar dari jumlah variabel dalam studi. 

 Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel yang terdiri dari variabel bebas 

dan variabel terikat. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menetapkan responden 

sebanyak 150 responden berdasarkan jumlah indikator (15 X 10) dengan 

pertimbangan agar tingkat keterwakilan populasinya jauh lebih tinggi. 

 Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sample sesuai dengan persaratan sample yang 

diperlukan dalam hal ini adalah pemain bola basket Universitas Brawijaya Malang 

yang menggunakan sepatu basket merek Nike. 

3.5 Tekhnik Pengumpulan Data 

 Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, 

dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dibutuhkan relevan dengan 

persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini, tekhnik pengumpulan data yang 

digunakan adalah : 
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1. Interview (wawancara) 

Menurut Esteberg dalam Sugiyono (2008:231) “Wawancara adalah 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.  

2. Menyebarkan kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono, 2008:142). Dalam penelitian ini kuesioner diberikan 

secara langsung kepada para responden yaitu pemain bola basket Universitas 

Brawijaya  Malang.   

3. Dokumen 

Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan koran, 

internet, buku-buku, majalah yang relevan dengan tujuan penelitian. (Sekaran, 

2006:67) 

4. Observasi 

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan tanpa mengajukan 

berbagai pertanyaan, melainkan mengamati secara langsung pada obyek yang 

diteliti. 

3.6   Sumber Data 

Berdasarkan cara memperolehnya, data dalam penelitian ini berupa : 

1. Data primer 



48 
 

 
 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

responden melalui wawancara dan pengamatan langsung dari sumber 

yang diteliti. Data primer antara lain dari angket atau kuesioner yang 

disebar kepada responden.  

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder 

diperoleh melalui pihak–pihak yang memberikan informasi pendukung 

bagi penelitian, misalnya dari surat kabar, keterangan– keterangan atau 

publikasi dari internet. 

3.7 Pengujian Instrumen Penelitian 

 Suatu instrument dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi dua 

persyaratan, yaitu valid dan reliabel. Berikut ini adalah pembahasan tentang uji 

validitas dan reliabilitas dari instrumen-instrumen yang ada : 

3.7.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Pengertian validitas menurut Arikunto (2006:170) adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan / kesahihan suatu instrumen. 

Valid tidaknya suatu item instrument dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment Pearson dengan level 

signifikansi 5% dengan nilai kritisnya, di mana r dapat digunakan rumus 

(Arikunto, 2006): 
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Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

n =  banyaknya sampel 

x =  skor item x 

y =  skor item y 

Apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka variabel tersebut valid. 

Namun jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka variabel tersebut tidak 

valid.  

b. Uji Reliabilitas 

 Reabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen itu sudah baik (Arikunto, 2006:178). Instrumen yang baik 

tidak akan tendesisus mengarahkan respondennya untuk jawaban-

jawaban tertentu. Instrumen yang sudah reliabel akan dapat 

menghasilkan data yang dapat dipercaya. 

  Suatu instrumen dapat dikatakan reliable jika memiliki nilai 

koefisien keandalan lebih besar atau sama dengan 0,6. Sehingga apabila 

α sama dengan 0,6 maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Menurut 

Sugiyono untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya korelasi, 
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maka dapat digunakan pedoman seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2 

berikut ini : 

Tabel 3.2 

Pedoman Tingkat Korelasi 

 

Interval Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

                                  Sumber: Sugiyono, 2008 

3.8 Uji Analisis data 

 Analisis data sangat berperan penting dalam usaha agar data-data tersebut 

dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami fungsinya. Adapun dalam 

menganalisis data yang diperoleh selama melakukan penelitian, peneliti 

menggunakan metode kuantitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menginterprestasikan data yang 

berbentuk angka-angka (data kuantitatif) untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel independen (faktor-¬faktor bauran pemasaran) terhadap variabel 

dependen (keputusan konsumen pembelian sepatu bola basket Nike). 
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3.8.1  Uji Asumsi Klasik 

 Uji Asumsi Klasik terdiri dari uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji 

heteroskedastisitas. 

a) Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Imam,2006:91) . 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah Multikolinieritas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Pedoman suatu model regresi yang bebas multiko adalah: 

a. mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 

b. mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1 

Semua pengujian dilaksanakan dengan bantuan komputer (software) 

program SPSS 12.0 for windows. 

b) Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan 

ke pengamatan lain (Imam, 2006:105). Jika varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam 
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penelitin ini cara menguji heterokedastisitas adalah dengan metode uji 

Glejser. 

c) Uji Normalitas 

Uji 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 distribusi data 

normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini digunakan uji One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan tingkat signifikan 0,05.  

3.9 Analisis Regresi  Linier Berganda 

 Analisis regresi berganda adalah alat uji statistik yang digunakan untuk 

melakukan estimasi mengenai bagaimana perubahan nilai variabel terikat jika 

nilai variabel bebas dinaikkan atau diturunkan.  

Adapun perhitungan persamaan Regresi berganda (Multiple Regression) 

yang digunakan menurut Sugiyono (2009:201) adalah : 

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

Keterangan : 

Y = Variabel dependen (terikat) yakni keputusan konsumen memilih 

membeli sepatu bola basket Nike. 

a = Konstanta dari persamaan regresi. 

b = Koefisien regresi dari variabel independen ke-i  
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X1 : Produk 

X2 : Harga 

X3 : Lokasi 

X4 : Promosi 

e = Eror term, ini merupakan simbol tidak ada kesalahan praktis 

dalam perhitungan (residual/prediction error). 

3.10 Pengujian Hipotesis 

3.10.1 Uji F 

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bauran pemasaran yang 

terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi secara simultan terhadap keputusan 

digunakan uji F seperti rumus Sugiyono (2009:192) dibawah ini:  

F =  

Di mana: 

F = Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan α 

R2 = Koefisien determinasi  

n = Jumlah sampel 

k = jumlah variabel bebas 
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Apabila F hitung lebih besar dari F tabel  dengan tingkat signifikansi kurang 

dari 5% maka secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

3.10.2 Uji t 

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bauran pemasaran jasa 

(produk, harga, lokasi, promosi) yang ada secara parsial terhadap keputusan 

pembelian sepatu bola basket Nike dapat digunakan dengan rumus Suiyono 

(2009:184) seperti bawah ini: 

i

i
Sb
b

t =
 

bi = koefisien regresi 

Sbi = standart error koefisien regresi 

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel 

dengan tingkat signifikansi 5%. 

Apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka secara parsial variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Nike 

Gambar 4.1 Logo Nike 

 

Nike, adalah perusahaan yang memproduksi dan memasarkan berbagai 

produk olah raga mulai dari atletik,sepak bola,sampai dengan bola basket. 

Perusahaan ini berkantor pusat di amerika Serikat. Nike didirikan pada tahun 

1964, ketika seorang atlit dan pengusaha bernama Phillip Knigth menggagas 

impor sepatu asal Jepang untuk bersaing dengan merek asl Jerman yang terlebih 

dahulu menguasai pasar Amerika Serikat yaitu Adidas dan Puma Hal ini sangat 

menguntungkan karena harga sepatu Jepang relatif lebih murah dibandingkan 

dengan merek asak Jerman. Phillip Knihgt mulai menjual sepatu di stadion-

stadion atletik dimana omset penjualan semakin meningkat dengan pesat.Pada 

tahun 1970-an Knight dan perusahaannya mulai melihat awal dari revolusi sepatu 

lari dan mulai memasarkan produk untuk pelari non-profesional. Nike lantas 

membuka pasar yang lebih luas dan mengubah image sepau lari menjadi sepatu 

fashion yang menarik konsumen mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang 
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dewasa. Pada 1979 Nike telah menguasi separuh pasar Amerika Serikat dengan 

omset penjualan mencapai USD 149 juta. 

 Nike semakin menguasai pasar Amerika setelah pada tahun 1984 

memutuskan memasuki pasar sepatu bola basket dengan memproduksi sepatu 

merek Nike Air Force 1. Nike berusaha merebut pasar yang selama ini dikuasai 

oleh Convers yang telah mendominasi liga basket terbesar di Amerika (NBA) 

selama 38 tahun. Dari lima pemain terbaik tahun 1983-1985 empat pemain 

menggunakan sepatu convers, empat pemain tersebut adalah Larry Bird, Magic 

Johnson, Isiah Thomas, dan Bernard King. Satu lagi pemain Menggunakan merek 

Adidas. 

Sayang perkembangan Nike Air Force 1 tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Maka Nike pun mengubah strategi dengan cara fokus pada 1 pemain 

untuk  mempromosikan sepatunya. Pilihan merek jatuh kepada pemain muda yang 

saat itu memasuki tahun pertama di liga basket profesional, pemain yang 

dimaksud adalah Michael Jordan. Nike dan Jordan melakukan revolusi dengan 

merilis sepatu bola basket yang bernama Nike Air Jordan 1. Awalnya NBA 

melarang Jordan memakai sepatu Air Jordan 1 karena warna sepatu tersebut 

adalah merah dan hitam sedangkan NBA mewajibkan pemain menggunakan 

sepatu warna putih. Nike pun memaksa Jordan untuk memakai sepatu warna 

hitamnya dan berjanji akan membayar denda dari NBA. Nike mempromosikan 

Air Jordan 1 sebagai sepatu “terlarang” . Namun hal ini semakin menarik minat 

konsumen dengan omset penjualan USD 100 juta. .(http://www.kaskus.com, 05-

04-2011)  

http://www.kaskus.com/
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Perkembangan sepatu bola basket Nike semakin pesat dari tahun ke tahun 

mengalahkan pesaing termasuk Convers dan And1. Memasuki tahun 2000-an 

Nike telah dipakai oleh 40% pemain NBA dan berhasil melakukan kerja sama 

dengan pemain terbaik NBA saat ini Kobe Bryant dan LeBron James. Sepatu 

Nike Kobe Zoom dan Nike Hyperdunk berhasil menggantikan seri Air Jordan 

sebagai sepatu dengan omset penjualan tertinggi. 

4.1.2. Tipe Produk  

Sepatu bola basket Nike mempunyai banyak jenis dan tipe, namun yang 

disebutkan disini hanyalah sebagian dari sepatu bola basket Nike yang dipasarkan.  

1. Nike Hyperdunk 

Gambar 4.2 Nike Hyperdunk 

 

 

Nike Hyperdunk sangat cocok bagi pemain bola basket yang 

mengandalkan kecepatan dan kelincahan saat bermain. Desainnya 

yang tipis membuat pemakai merasa nyaman dan sepatu ini 

tergolong sepatu hight membuat pemakai merasa aman saat 

bermain. Sepatu ini biasa dipakai oleh pemain yang berposisi 

sebagai small forward. Banyak pemain NBA yang memakai sepatu 

ini diantaranya adalah Tayshaun Prince,Carlos Boozer,dan Vince 

Carter. (www.nikebasketball.com) 

2. Nike Kobe Zoom 

http://www.nikebasketball.com/
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Gambar 4.3 Nike Kobe Zoom 

 

Nike Kobe Zoom adalah signature shoes untuk pemain L.A Lakers 

Kobe Bryant. Sepatu ini mneggunakan teknologi Air Zoom yang 

terdapat dibagian tumit dan kaki depan sedangkan bagian tengah 

menggunakan bahan phylon yang membuat sepatu ini sangat 

ringan. Saat pertama kali dipasarkan Nike Kobe Zoom dinyatakan 

sebagai sepatu bola basket yang paling ringan yang pernah 

dipasarkan oleh semua produsen alat olah raga. Kobe Zoom adalah 

sepatu yang paling banyak dipakai oleh pemain NBA selain Kobe 

Bryant pemakai sepatu ini antara lain adalah Lamar Odom, Dany 

Granger, Hedo Torkoglu, Andre Igoadala, dan Deron Williams. 

(www.nikebasketball.com) 

3. Nike LeBron 8 
Gambar 4.4 Nike LeBron 8 

 

Nike LeBron 8 adalah seri terbaru dari signature shoes pemain 

Miami Heat LeBron James. Bebeda dengan Nike Kobe zoom yang 

sangat ringan Nike LeBron mengunakan teknologi flywire terbaru 

yang sangat kuat. Sepatu ini juga dilengkapi bantalan khusus Max 

http://www.nikebasketball.com/
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Air 360 dan chuslon tipis dibagian tumit sehingga sepatu ini selain 

kuat juga nyaman untuk dipakai. Nike LeBron sangat cocok untuk 

pemain dengan postur besar terutama yang berposisi sebagai 

Center dan Power Forward. (www.nikebasetball.com) 

4. Nike Hyperfuse  

Gambar 4.5 

Nike Hyperfuse 

 

Nike Hyperfuse adalah sepatu bola basket terbaru yang diproduksi 

oleh Nike. Sepatu ini dibuat dengan menggunakan bahan Phylon 

terbaru yang lebih ringan satu pound dari phylon lama. Sepatu ini 

tidak hanya digunakan untuk basket saja tetapi juga untuk 

kehidupan sehari – hari karena selain tergolong sepatu pendek 

Hyperfuse memiliki variasa warna yang banyak dan Nike 

menyediakan akses kepada konsumen untuk menentukan warna 

yang dipilih untuk seri – seri selanjutnya. Pemain NBA yang 

memakai sepatu ini adalah Rajon Rondo dan Russel Westbrook. 

(www.nikebasketball.com) 

4.1.3. Pesaing 

Sementara ini sepatu bola basket Nike mempunyai banyak pesaing, seperti 

Adidas, And1, Reebok, Convers dan banyak yang lainnya. Pesaing Nike yang 

paling berat adalah Adidas karena sepatu bola basket Adidas juga memiliki 
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kualitas yang hampir setara dengan Nike. Adidas juga mulai mendekati pemain 

NBA untuk memasakan produk mereka. Pemain NBA yang menjadi ambassador 

Adidas adalah Derick Rose dan Dwight Howard. Tidak hanya dicabang olah raga 

bola basket, Adidas juga menjadi pesaing Nike disemua cabang olah raga seperti 

sepak bola dan Atletik. 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Hasil penelitian dari 150 responden yang merupakan pemakai sepatu bola 

basket Nike dari berbagai tipe dan berstatus mahasiswa-mahasiswi S-1 aktif di 

Universitas Brawijaya, maka diperoleh gambaran umum mengenai identitas 

responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan uang saku yang diterima per 

bulan. 

4.2.1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada Tabel 4.1 

sebagai berikut: 

Gambar 4.6 
 

Jenis Kelamin

Laki- Laki; 
67%

Perempuan; 
33%

 
Sumber: Data primer diolah, 2011 
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Gambar 4.6 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden sebesar 150 

orang, jenis kelamin laki-laki menempati urutan pertama dengan jumlah 100 

orang (67%) dan urutan kedua ditempati oleh jenis kelamin perempuan dengan 

jumlah 50 orang (33%). Hal ini berarti bahwa sepatu bola basket Nike tidak 

hanya digemari oleh konsumen laki-laki tetapi juga oleh konsumen perempuan, 

karena memiliki bentuk model dan warna yang beraneka ragam sehingga dapat 

diterima oleh semua konsumen. 

4.2.2. Berdasarkan Usia 

Gambaran responden tentang usia dapat dilihat pada Gambar 4.7 sebagai 

berikut: 

 
 

Gambar 4.7 

Gambaran Responden Berdasarkan Usia

<19
14%

19-20
21%

20-21
28%

21-22
24%

22<
13%

Sumber: Data primer diolah, 2011 

 

Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 150 

orang, persentase tertinggi ditunjukkan oleh usia 20 - 21 tahun yaitu dengan 42 

responden (28%) dan persentase terendah ditujukan oleh usia 22 tahun keatas 

dengan total 19 responden (13%). Hal ini disebabkan karena responden yang 
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berada pada usia 20 - 21 tahun rata-rata sudah menginjak semester 5 dan menjadi 

pemain bola basket yang diandalkan kampus / fakultas masing-masing selain itu 

responden juga belum disibukkan dengan tugas akhir kuliah. Sedangkan 

mahasiswa pada usia 22 tahun keatas rata-rata sudah banyak yang mengurangi 

kegiatan di luar perkuliahan dan mulai sibuk dengan tugas akhir, sehingga 

memiliki persentase terendah. 

4.2.3. Berdasarkan Uang Saku Responden 

Gambaran responden tentang uang saku yang diterima per bulan dapat 

dilihat pada Gambar 4.8 sebagai berikut: 

 
Gambar 4.8 

Gambara Responden Berdasarkan Uang Saku Per Bulan 
 

Rp 1.000.000<
17%

Rp 750.000 - Rp 
1.000.000

25%

Rp 500.000 s/d 
Rp 750.000

21%

<Rp 300.000
14%

Rp 300.000 s/d 
Rp 500.000

23%

 
 

Sumber : Data primer diolah (2011) 

 Gambar 4.8 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 150 

orang, jumlah terbesar adalah responden dengan uang saku per bulan lebih dari  

Rp. 750.000,-s/d Rp. 1.000.000,- yaitu sebanyak 37 responden (25%), sedangkan 

jumlah yang terkecil adalah responden dengan uang saku kurang dari Rp. 
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300.000,- yaitu sebanyak 21 responden (14%). Namun tidak ada perbedaan yang 

mencolok dalam hal ini sehingga menunjukkan bahwa dalam pembelian sepatu 

basket Nike, kondisi ekonomi seseorang tidak terlalu berpengaruh karena sepatu 

basket Nike dapat dibeli oleh semua kalangan. Meskipun begitu biasanya 

responden memilih produk dengan harga sedikit lebih mahal tetapi mempunyai 

kualitas dan brand image yang baik. 

4.3 Distribusi Jawaban Responden 

4.3.1  Variabel Produk ( X1 )  

 Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh variabel  bauran 

pemasaran yang terdari dari produk, harga, promosi dan saluran distribusi. 

Terhadap keputusan pembelian (Y). sebelum analisa dan  pembahasan hasil 

penelitian, terlebih dahulu akan disajikan tabel mengenai distribusi frekuensi dari 

masing-masing variabel sebagai berikut  

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Produk (X1) 

 

Item 
Jawaban Rata- 

rata STS TS N S SS 

X1.1 0 1 14 76 59 4,3 

X1.2 0 3 6 86 55 4,3 

X1.3 0 9 23 59 59 4,1 

Rata – rata total X1 4,2 

Sumber: Data Primer Diolah, 2011 
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Keterangan : 
X1.1 : Sepatu Nike memiliki kualitas yang handal.  

X2.2 : Sepatu Nike memiliki model dan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan. 

X3.3 : Sepatu Nike memiliki banyak pilihan warna yang bervariasi. 

Dari tabel  4.1 diketahui bahwa untuk item pertama diketahui ada 59 

responden menyatakan “sangat setuju“ bahwa Sepatu Nike memiliki kualitas yang 

handal, 76 responden menyatakan “setuju”, 14 responden menyatakan “netral”, 1 

responden menyatakan “tidak setuju”, dan 0 responden menyatakan “sangat tidak 

setuju”. Dari tabel ini juga diketahui nilai rata – rata jawaban responden sebesar 

4,3. jadi, dapat dikatakan bahwa sebagian besar  resaponden menjawab setuju 

bahwa sepatu basket Nike memiliki kualitas yang handal. 

Pada item kedua diketahui bahwa ada 55 responden menyatakan “sangat 

setuju” bahwa model dan bentuk dari Sepatu Nike sangat mempengaruhi mereka 

dalam keputusan pembelian, 86 responden menyatakan “setuju”, 6 responden atau  

menyatakan “netral”, 3 responden menyatakan “tidak setuju”, dan 0 responden 

menyatakan “sangat tidak setuju”. Dari tabel ini juga diketahui nilai rata – rata 

jawaban responden sebesar 4,3 jadi, dapat dikatakan bahwa sebagian besar  

resaponden menjawab setuju bahwa sepatu basket Nike memiliki model dan 

bentuk yang sesuai dengan kebutuhan. 

Pada item ketiga diketahui bahwa ada 59 responden menyatakan “sangat 

setuju” bahwa dengan banyaknya pilihan warna dari Sepatu Nike membuat 

mereka memilih produk ini daripada produk pesaing, 59 responden menyatakan 

“setuju”, 23 responden menyatakan “netral”, 9 responden menyatakan “tidak 

setuju”, dan 0 responden menyatakan “sangat tidak setuju”. Dari tabel ini juga 
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diketahui nilai rata – rata jawaban responden sebesar 4,1 jadi, dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar resaponden menjawab setuju bahwa sepatu Nike memiliki 

banyak pilihan warna yang bervariasi. 

4.3.2  Variabel Harga ( X2 ) 

 Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan tentang harga variabel 

bauran pemasaran. 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Harga (X2) 

Item 
Jawaban Rata- 

rata STS TS N S SS 

X2.1 0 5 23 98 24 3,9 

X2.2 0 13 57 68 12 3,5 

X2.3 0 5 41 88 16 3,8 

Rata -  rata total X2 3,7 

Sumber: Data Primer Diolah, 2011 

Keterangan : 

X 2.1 : Harga sepatu bola basket Nike sesuai dengan kualitas produk 

X 2.2 : Harga sepatu Nike sesuai dengan daya beli konsumen. 

X 2.3 : Sepatu Nike memberikan potongan harga saat periode tertentu  

 

Dari table 4.2 diketahui bahwa untuk item pertama diketahui ada 24 

responden menyatakan “sangat setuju“ bahwa harga Sepatu Nike  sesuai dengan 

kualitas produk, 98 responden menyatakan “setuju”, 23 responden menyatakan 

“netral”, 5 responden menyatakan “tidak setuju”, dan 0 responden menyatakan 
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“sangat tidak setuju”. Dari tabel ini juga diketahui nilai rata – rata jawaban 

responden sebesar 3,9 jadi, dapat dikatakan bahwa sebagian besar  resaponden 

menjawab setuju bahwa harga sepatu bola basket Nike sesuai dengan kualitas 

produk . 

Pada item kedua diketahui bahwa ada 12 responden menyatakan “sangat 

setuju” bahwa harga Sepatu Nike sesuai dengan daya beli konsumen, 68 

responden menyatakan “setuju”, 57 responden menyatakan “netral”, 13 responden 

menyatakan “tidak setuju”, dan 0 responden menyatakan “sangat tidak setuju”. 

Dari tabel ini juga diketahui nilai rata – rata jawaban responden sebesar 3,5 jadi, 

dapat dikatakan bahwa sebagian besar resaponden menjawab setuju bahwa harga 

sepatu Nike sesuai dengan daya beli konsumen. 

Pada item ketiga diketahui bahwa ada 16 responden menyatakan “sangat 

setuju” bahwa sepatu Nike memberikan potongan harga saat periode tertentu, 88 

responden menyatakan “setuju”, 41 responden menyatakan “netral”, 5 responden 

menyatakan “tidak setuju”, dan 0 responden menyatakan “sangat tidak setuju”. 

Dari tabel ini juga diketahui nilai rata – rata jawaban responden sebesar 3,8 jadi, 

dapat dikatakan bahwa sebagian besar resaponden menjawab setuju bahwa sepatu 

Nike memberikan potongan harga saat periode tertentu. 

4.3.3  Variabel Lokasi ( X3 ) 

 Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan tentang lokasi variabel 

bauran pemasaran. 
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Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden  Variabel Lokasi (X3) 
 

Item 
Jawaban Rata- 

rata STS TS N S SS 

X3.1 0 6 35 76 33 3,9 

X3.2 0 4 32 69 45 4,0 

X3.3 0 7 60 59 24 3,7 

Rata -  rata total X2 3,8 

 

Keterangan : 

X 3.1 : Saat ini telah banyak toko atau tempat yang menawarkan sepatu Nike. 

X 3.2 : Lokasi penjualan Nike mudah dicapai dengan transportasi. 

X 3.3 : Pendistribusian sepatu Nike mudah dijangkau suplier  

 
Dari tabel 4.3 diketahui bahwa untuk item pertama diketahui ada 33 

responden menyatakan “sangat setuju“ bahwa penyaluran atau distribusi untuk 

produk sepatu Nike tidaklah sulit, 76 responden menyatakan “setuju”, 35 

responden menyatakan “netral”, 6 responden menyatakan “tidak setuju”, dan 0 

responden menyatakan “sangat tidak setuju”. Nilai rata – rata dari jawaban 

responden sebesar 3,9. Jadi dari tabel ini dapat dikatakan mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa saat ini telah banyak toko atau tempat yang menawarkan 

sepatu Nike 

Pada item kedua diketahui bahwa ada 45 responden menyatakan “sangat 

setuju” bahwa tempat atau lokasi penjualan sepatu Nike mudah dicapai dengan 

sarana transportasi, 69 responden menyatakan “setuju”, 32 responden menyatakan 
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“netral”, 4 responden menyatakan “tidak setuju”, dan 0 responden menyatakan 

“sangat tidak setuju”. Dari tabel ini juga diketahui nilai rata – rata jawaban 

responden sebesar 4,0 jadi, dapat dikatakan bahwa lokasi penjualan Nike mudah 

dicapai dengan transportasi 

Pada item ketiga diketahui bahwa ada 24 responden menyatakan “sangat 

setuju” bahwa pendistribusian sepatu Nike mudah untuk dijangkau oleh para 

suplair, 59 responden menyatakan “setuju”, 60 responden menyatakan “netral”, 7 

responden menyatakan “tidak setuju”, dan 0 responden menyatakan “sangat tidak 

setuju”. Nilai rata – rata dari jawaban responden sebesar 3,7. Jadi dari tabel ini 

dapat dikatakan mayoritas responden menjawab setuju bahwa pendistribusian 

sepatu Nike mudah dijangkau suplier. 

4.3.4  Variabel Promosi ( X4 ) 

 Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan tentang promosi variabel 

bauran pemasaran. 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Promosi (X4) 
 

Item 
Jawaban Rata- 

rata STS TS N S SS 

X4.1 1 14 41 61 33 3,7 

X4.2 0 7 38 72 33 3,9 

X4.3 0 0 35 53 62 4,2 

Rata -  rata total X2 3,9 

 
Sumber: Data Primer Diolah, 2011 
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Keterangan : 

X 4.1 : Bentuk periklanan Nike melalui media telah memberikan informasi yang 

jelas kepada konsumen. 

X 4.2 : Promosi yang dilakukan Nike mudah dijumpai terutama oleh kalangan 

penggemar bola basket. 

X 4.3 : Promosi Nike dengan menggunakan brand ambassador dapat berpengaruh 

pada keputusan pembelian konsumen. 
 

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa untuk item pertama diketahui ada 33 

responden menyatakan “sangat setuju“ bahwa bentuk periklanan sepatu Nike 

melalui media telah memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, 61 

responden menyatakan “setuju”, 41 responden menyatakan “netral”, 14 responden 

menyatakan “tidak setuju”, dan 1 responden menyatakan “sangat tidak setuju”. 

Dari tabel ini juga diketahui nilai rata – rata jawaban responden sebesar 3,7 jadi, 

dapat dikatakan bahwa bentuk periklanan Nike melalui media telah memberikan 

informasi yang jelas kepada konsumen. 

Pada item kedua diketahui bahwa ada 33 responden menyatakan “sangat 

setuju” bahwa promosi yang dilakukan oleh sepatu Nike mudah dijumpai oleh 

kalangan penggemar bola basket, 72 responden menyatakan “setuju”, 38 

responden menyatakan “netral”, 7 responden menyatakan “tidak setuju”, dan 0 

responden menyatakan “sangat tidak setuju”. Nilai rata – rata dari jawaban 

responden sebesar 3,9. Jadi dari tabel ini dapat dikatakan mayoritas responden 

menjawab setuju bahwa promosi yang dilakukan Nike mudah dijumpai terutama 

oleh kalangan penggemar bola basket. 
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Pada item ketiga diketahui bahwa ada 62 responden menyatakan “sangat 

setuju” bahwa promosi sepatu Nike melalui brand ambassador dapat berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian, 53 responden menyatakan “setuju”, 35 responden 

menyatakan “netral”, 0 responden menyatakan “tidak setuju”, dan 0 responden 

menyatakan “sangat tidak setuju”. Dari tabel ini juga diketahui nilai rata – rata 

jawaban responden sebesar 4,2 jadi, dapat dikatakan bahwa Promosi Nike dengan 

menggunakan brand ambassador dapat berpengaruh pada keputusan pembelian 

konsumen. 

4.3.5 Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan tentang keputusan 

pembelian  variabel bauran pemasaran. 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Keputusan Pembelian 
(Y) 

Item 
Jawaban Rata- 

rata STS TS N S SS 

Y1 0 20 42 41 47 3,8 

Y2 2 7 47 72 22 3,7 

Y3 0 1 36 65 48 4,1 

Rata -  rata total X2 3,8 

Sumber: Data Primer Diolah, 2011 

Keterangan : 

Y 1: Sepatu Nike merupakan pilihan pertama dalam membeli sepatu bola basket. 

Y 2: Sepatu Nike sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Y 3: Sepatu Nike sesuai dengan harapan yang diinginkan konsumen. 
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Dari tabel 4.5 diketahui bahwa untuk item pertama diketahui ada 47 

responden menyatakan “sangat setuju“ bahwa Nike merupakan pilihan utama 

mereka dalam membeli sepatu bola basket, 41 responden menyatakan “setuju”, 42 

responden menyatakan “netral”, 20 responden menyatakan “tidak setuju”, dan 0 

responden menyatakan “sangat tidak setuju”. Dari tabel ini juga diketahui nilai 

rata – rata jawaban responden sebesar 3,8. Jadi, dapat dikatakan bahwa mayoritas 

responden setuju sepatu Nike merupakan pilihan pertama dalam membeli sepatu 

bola basket. 

Pada item kedua diketahui bahwa ada 22 responden menyatakan “sangat 

setuju” bahwa mereka membeli sepatu Nike karena sesuai dengan kebutuhan, 72 

responden menyatakan “setuju”, 47 responden menyatakan “netral”, 7 responden 

menyatakan “tidak setuju”, dan 2 responden menyatakan “sangat tidak setuju”. 

Nilai rata – rata dari jawaban responden sebesar 3,7. Jadi dari tabel ini dapat 

dikatakan mayoritas responden menjawab setuju bahwa sepatu Nike sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. 

Pada item ketiga diketahui bahwa ada 48 responden menyatakan “sangat 

setuju” bahwa sepatu Nike sesuai dengan harapan yang mereka inginkan, 65 

responden menyatakan “setuju”, 36 responden menyatakan “netral”, 1 responden 

menyatakan “tidak setuju”, dan 0 responden menyatakan “sangat tidak setuju”. 

Nilai rata – rata dari jawaban responden sebesar 4,1. Jadi dari tabel ini dapat 

dikatakan mayoritas responden menjawab setuju bahwa sepatu Nike sesuai 

dengan harapan yang diinginkan oleh konsumen. 
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4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Setelah kuesioner disebarkan kepada responden yang telah ditentukan 

jumlahnya, yaitu 150 orang, maka selanjutnya diuji validitas dan reliabilitas dari 

kuesioner tersebut. Pada penelitian ini uji validitas dan reliabilitas instrument data 

dengan menggunakan program SPSS 12.0 for Windows Evaluation 

4.4.1 Uji Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

ingin diukur atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Pengujian validitas penelitian ini dengan menggunakan rumus korelasi 

(r) product moment pearson dengan tingkat signifikansi 5%. Bila signifikansi 

hasil korelasi lebih kecil dari 5% maka dinyatakan valid dan sebaliknya 

dinyatakan tidak valid bila signifikansi hasil korelasi lebih besar dari 5%. Atau 

nilai r hitung  > r tabel . 

Pengujian validitas yang dilakukan dengan program SPSS for Windows versi 

12,0 dengan menggunakan korelasi product moment menghasilkan nilai masing-

masing item pernyataan dengan skor item pernyataan secara keseluruhan.  
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas 
 

Variabel Item Koefisien Validitas Sig. Keterangan 
 

Kualitas (X1) 
X1.1 0,838 0,000 Valid 
X1.2 0,819 0,000 Valid 
X1.3 0,838 0,000 Valid 

 
Harga (X2) 

X2.1 0,677 0,000 Valid 
X2.2 0,812 0,000 Valid 
X2.3 0,766 0,000 Valid 

 
Lokasi (X3) 

X3.1 0,718 0,000 Valid 
X3.2 0,745 0,000 Valid 
X3.3 0,803 0,000 Valid 

Promosi (X4)  X4.1 0,836 0,000 Valid 
X4.2 0,875 0,000 Valid 
X4.3 0,673 0,000 Valid 

Keputusan 
Pembelian (Y) 

Y1.1 0,904 0,000 Valid 
Y1.2 0,848 0,000 Valid 
Y1.3 0,804 0,000 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2011 

  Berdasarkan Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa semua item 

pernyataan yang berasal dari semua variabel yang terdiri dari Produk (X1), 

Harga (X2), Lokasi (X3), Promosi (X4), Keputusan pembelian (Y), dengan 

nilai sig < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tiap-tiap item 

variabel adalah valid dan dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan, keajegan dan 

ketetapan suatu alat ukur atau uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji 

ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Arikunto (2002:152) menjelaskan tentang 

reliabilitas sebagai berikut: ”Reliabilitas menunjukkan pada suatu 
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pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik” 

  Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai 

koefisien reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah 

apabila nilai dari koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka 

variabel tersebut sudah reliabel 

Tabel 4.7 

Uji Reliabilitas Variabel 

No. Variabel Koefisien Reliabilitas 
Alpha 

Keterangan 

1 X1 0.762 Reliabel 

2 X2 0.654 Reliabel 

3 X3 0.625 Reliabel 

4 X4 0.709 Reliabel 

5 Y 0.807 Reliabel 

Sumber: data Primer diolah (2011)  

 Dari Tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa semua item 

pernyataan dari semua variabel yang terdiri dari produk (X1), harga (X2), 

lokasi (X3), promosi (X4), dan keputusan pembelian (Y), memiliki nilai 

koefisien alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dalam hal ini semua item 

pernyataan dari variabel-variabel di atas dinyatakan reliabel, dan 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini juga dinyatakan reliabel. 
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4.5 Analisis Hasil Penelitian 

4.5.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

  Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

dari responden telah mewakili kondisi sebenarnya dilapangan dan layak untuk 

diuji.  

4.5.1.1 Uji Normalitas 

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak dapat dilihat pada Grafik Histogram maupun Grafik 

Normal P-P Plot. 

Dalam uji asumsi Normalitas, model regresi yang baik adalah 

distribusi datanya normal atau mendekati normal. Menurut Singgih 

(2002:214) dasar pengambilan keputusannya adalah: 

• Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. 

• Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

Normalitas. 
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Gambar 4.9 
Grafik Uji Normalitas 
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4.5.1.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas.  

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

nilai Tolerance dan lawannya VIF (Variance Inflation Factor), apabila 

nilai Tolerance <0,10 atau nilai VIF > 10 maka model regresi terjadi 

multikolinieritas (Ghozali, 2006:92). 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas 

Variabel VIF Keterangan 

Produk (X1) 1.039 Non Multikolinieritas 

Harga (X2) 1.011 Non Multikolinieritas 

Lokasi (X3) 1.000 Non Multikolinieritas 

Promosi (X4) 1.043 Non Multikolinieritas 

Sumber: Data Primer diolah (2011) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan 

menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF 

>10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar 

variabel independen dalam model regresi. 

4.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika ditemukan varians 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Singgih (2000:210) dalam 

mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat pola tertentu pada 

grafik scatter plot. 

Dasar pengambilan keputusan: 

− Jika ada pola tertentu, seperti titik (point-point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. 
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− Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Gambar 4.10 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
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4.6  Uji Regresi Linear Berganda 

4.6.1 Uji F 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat, digunakan uji F. Rumus uji F menurur Sugiyono (2009:192) 

sebagai tabel berikut: 

F = 
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F = Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan α 

R2 = Koefisien determinasi  

n = Jumlah sampel 

k = jumlah variabel bebas 

Apabila nilai F < F1-α,(k,n-k-1) atau p>0,05 maka H0 diterima 

4.6.2. Uji t 

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas secara parsial terhadap 

variabel terikat, digunakan rumus Sugiyono (2009:184) sebagai berikut: 

t = 
i

i

Sb
b

 

bi = koefisien regresi 

Sbi = standar error koefisien regresi 

Apabila nilai t < t1-α, (n-2) atau p>0,05 maka H0 diterima. 

Hasil uji regresi berganda ditunjukkan tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 
MODEL UNDSTARDIZED 

COEFICIENTS 
STANDARDIZED 

COEFICIENTS 
t Sig 

B Std. 
Error 

Beta 

CONSTANT -900 1313  -.685 .494 

PRODUK .536 .093 .431 5.785 .000 

HARGA .326 .094 .233 3.468 .001 

LOKASI -.083 .091 -.066 -.910 .364 

PROMOSI .249 .094 .222 2.661 .009 

R = 0,675 
R Square = 0,456 
Adjusted R Square = 0,441 
Fhitung = 30,382 
Ftabel = 2,37 
Signifikan = 0,000 
ttabel =1,96 

Sumber : Data Primer Diolah.2011 

Model regresi yang didapatkan berdasar tabel 4.9 adalah sebagai berikut: 

Y = -900a + 0,536X1 + 0,326X2  - 0,083X3 + 0,249 X4 

Dimana :   

Y : Keputusan pembelian 

 a : Bilangan kostanta 

X1 : Produk 

X2 : Harga 

X3 : Lokasi 

X4 : Promosi 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa : 
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1. Koefisien regresi X1 menunjukkan nilai 0,536 dengan tanda positif, sifat 

pengaruh positif tersebut memiliki pengaruh yang searah, Semakin baik 

kualitas dari produk Nike maka akan meningkatkan keputusan pembelian 

sepatu basket Nike (Y). Koefisien regresi menunjukkan apabila kualitas 

produk Nike yang handal ditingkatkan, model dan bentuk yang selalu 

disesuaikan kebutuhan konsumen, dan variasi warna yang semakin 

diperbanyak dan variabel lain dianggap tetap, maka keputusan pembelian 

sepatu basket Nike juga meningkat. 

2. Koefisien regresi X2 menunjukan nilai 0,326 dengan tanda positif, sifat 

pengaruh positif tersebut memiliki pengaruh yang searah, Semakin terjangkau 

harga yang ditawarkan Nike maka akan meningkatkan keputusan pembelian 

sepatu basket Nike (Y). Koefisien regresi menunjukkan apabila harga sepatu 

basket Nike sesuai dengan kualitas produk, semakin disesuaikan dengan daya 

beli konsumen, dan selalu memberikan potongan harga saat periode tertentu 

dan variabel lain dianggap tetap, maka keputusan pembelian sepatu basket 

Nike juga meningkat. 

3. Koefisien regresi X3 menunjukkan nilai -0,083, sifat ini memiliki pengaruh 

yang tidak searah, semakin dekatnya lokasi penjualan Nike tidak akan 

meningkatkan keputusan pembelian  sepatu basket Nike (Y) tanpa ditunjang 

variabel lain. Koefisien regresi menunjukkan apabila toko atau lokasi 

penjualan Nike diperbanyak, lokasi yang dekat dengan sarana transportasi, 

dan ditribusi sepatu Nike dipercepat maka keputusan pembelian sepatu basket 

Nike tidak akan meningkat jika variabel lain dianggap tetap. 
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4. Koefisien regresi X4 menunjukan nilai 0,249 dengan tanda positif, sifat 

pengaruh positif tersebut memiliki pengaruh yang searah, Semakin banyak 

kegiatan promosi yang dilakukan Nike maka akan meningkatkan keputusan 

pembelian sepatu basket Nike (Y). Koefisien regresi menunjukkan apabila 

Nike memperbanyak iklan atau promosi di media, semakin menjangkau 

kalangan penggmar basket, dan semakin banyak menggunakan pemain basket 

terbaik untuk menjadi brand ambassador dan variabel lain dianggap tetap, 

maka keputusan pembelian sepatu basket Nike juga meningkat. 

  Dari tabel 4.9 diketahui pula nilai Adjusted R Square sebesar 0,441, 

Adjusted R Square digunakan untuk mengukur besar sumbangan dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Hal ini berarti bahwa model regresi yang 

didapatkan mampu menjelaskan pengaruh antara variabel produk, harga, 

lokasi, dan promosi terhadap keputusan pembelian sepatu basket Nike sebesar   

44,1 % sedankan sisanya sebesar 55,9% dijelaskan faktor lain yang tidak 

terdeteksi. 

4.7 Pengujian Hipotesis 

4.7.1 Uji Hipotesis I 

Hipotesis I dalam penelitian ini dirumuskan ” Diduga variabel bauran 

pemasaran yang tediri dari produk (X1), harga (X2), lokasi (X3) dan 

promosi (X4) berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam pembelian 

sepatu basket merek Nike secara simultan”. Untuk menguji hipotesis I ini 

digunaka uji F (simultan). Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh 
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variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen 

pada tingkat signifikasi 5% (Rangkuti, 2005:65) 

1. Perumusan Hipotesis 

 Hipotesis yang diajukan yaitu 

Ho: sig F > 0,05 berarti tidak ada pengaruh antara variabel 

independen (X1, X2, X3, X4) terhadap variabel 

dependen 

Ho: sig F < 0,05  berarti ada pengaruh antara variabel independen 

(X1, X2, X3, X4) terhadap  variabel dependen 

2. Penentuan F hitung dan Signifikansinya 

 Dari hasil  analisis diperoleh F hitung sebesar 30,382 dengan signifikasi 

sebesar 0,000 dan F tabel sebesar 2,37 

Tabel 4.10 
Hasil Uji F 

Nilai Status Hipotesis 
Sig F   = 0,000 
α          = 0,05 

Ho ditolak Terdapat pengaruh yang signifikan secara 

serentak (simultan) dari variabel 

independen terhadap variabel dependen 

Sumber: Data Primer (diolah), 2011 

3. Keputusan 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

signifikasi dan α. Sig F < 5% (0,000<0,05) atau dari perbandingan nilai 

Fhitung menunjukkan nilai sebesar 30,382 (signifikansi F = 0,000). Jadi 

Fhitung>Ftabel (30,382>2,37). Sehingga Ho ditolak yang artinya secara 

bersama-sama (simultan) variabel Produk (X1), Harga (X2), Lokasi (X3) 
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dan Promosi (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan 

Pembelian (Y). 

4.7.2 Uji Hipotesis II 

Hipotesis II dalam penelitian ini dirumuskan ” Diduga variabel bauran 

pemasaran yang tediri dari produk (X1), harga (X2), lokasi (X3) dan promosi 

(X4) berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam pembelian sepatu 

basket merek Nike secara parsial “. Untuk menguji hipotesis II ini digunaka 

uji t . Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Dari 

hasil analis regresi yang ditampilkan pada tabel terlihat bahwa variabel X1, 

X2, dan X4 memiliki nilai signifikan t < α (0,05). Sedangkan variabel X3 

memiliki nilai t > α (0,05). 

 
Tabel 4.11 

Ringkasan yang Menunjukan Hasil Uji t 
 

Variabel 
Bebas 

Α Signifikasi Status Hipotesis 

X1 0,05 0,000 Ho 
ditolak 

Variabel produk (X1) berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian (Y) 

X2 0,05 0,001 Ho 
ditolak 

Variabel harga (X2) berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian (Y) 

X3 0,05 0,364 Ho 
diterima 

Variabel lokasi (X3) berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian (Y) 

X4 0,05 0,009 Ho 
ditolak 

Variabel promosi (X4) berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian (Y) 

Sumber : Data Primer Diolah.2011 

 Variabel Produk (X1) nilai thitung sebesar 5,785 dengan probabilitas sebesar 

0,000. Karena |thitung| lebih besar daripada ttabel (5,785>1,96) atau sig t lebih 
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kecil daripada 5% (0,000<0,05) maka secara parsial variabel X1 yaitu produk 

sepatu basket Nike berupa kualitas yang handal, Model dan bentuk yang 

sesuai kebutuhan, dan banyaknya variasi warna berpengaruh signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian sepatu basket Nike (Y) bila variabel 

bebas lain tetap nilainya.  

Variabel Harga (X2) nilai thitung sebesar 3,468 dengan probabilitas sebesar 

0,001. Karena |thitung| lebih besar daripada ttabel (3,468>1,96) atau sig t lebih 

kecil daripada 5% (0,001<0,05) maka secara parsial variabel X2  yaitu haraga 

sepatu basket Nike yang berupa harga yang sesuai kualitas, harga yang sesuai 

dengan daya beli konsumen, dan adanya potongan harga saat periode tertentu 

berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian sepatu basket 

Nike (Y) bila variabel bebas lain tetap nilainya.  

 Variabel Lokasi (X3) nilai thitung sebesar -0,910 dengan probabilitas 

sebesar 0,364. Karena |thitung| lebih kecil daripada ttabel (-0,910<1,96) atau sig t 

lebih besar daripada 5% (0453,>0,05) maka secara parsial variabel X3     yaitu 

lokasi penjualan sepatu Nike berupa banyaknya toko yang menjual produk 

Nike, lokasi penjualan yang mudah dijangkau dengan sarana transportasi, dan 

pendistribusian yang cepat berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian sepatu basket Nike (Y) bila variabel bebas lain tetap 

nilainya.  

Variabel Promosi (X4) nilai thitung sebesar 2,661 dengan probabilitas 

sebesar 0,009. Karena |thitung| lebih besar daripada ttabel (2,661>1,96) atau sig t 

lebih kecil daripada 5% (0,019<0,05) maka secara parsial variabel X4   yaitu 
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promosi sepatu basket Nike berupa iklan melalui sarana media cetak maupun 

televisi, promosi yang mudah dijumpai oleh kalangan penggemar basket, dan 

penggunaan brand ambassador berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian sepatu basket Nike (Y) bila variabel bebas lain tetap 

nilainya. 

Dari variabel  bauran pemasaran yang meliputi produk (X1), harga (X2), 

lokasi (X3), promosi (X4), ada tiga variabel yang berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel keputusan pembelian sepatu basket Nike (Y) yaitu variabel 

produk (X1), variabel harga (X2,) dan variabel promosi (X4) sedangkan 

variabel loksi (X3) tidak berpengaruh secara parsial. 

4.7.3 Uji Hipotesis III 

Hipotesis III digunakan untuk menentukan variabel yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepatu basket Nike (Y) dan 

dapat dilakukan dengan membandingkan koefesien regresi antara variabel 

yang satu dengan variabel yang lain. Variabel yang dominan pengaruhnya 

terhadap variabel keputusan pembelian sepatu basket Nike (Y) adalah 

variabel yang memiliki koefisien regresi paling besar.  

Untuk menguji hipotesis III dapat dilihat dari tabel 4.9 dimana nilai 

koefesien regresi dari standardized Coefficients variabel produk (0,431), 

variabel harga (0,233), variabel lokasi (-0,066), variabel promosi (0,222). 

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut dapat diketahui bahwa variabel X1 

(Produk) adalah variabel yang memiliki koefisien regresi paling besar 

yaitu 0,431. Artinya variabel Y lebih banyak dipengaruhi oleh variabel 
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X1, yaitu kulitas sepatu Nike yang handal, Model dan bentuk sepatu Nike 

yang sesuai dengan kebutuhan, dan banyaknya variasi warna dari sepatu 

Nike. Koefisien yang dimiliki variabel X1 bertanda positif, hal ini 

menunujukkan hubungan yang searah yang berarti semakin baik kualitas 

dari produk Nike maka akan meningkatkan keputusan pembelian sepatu 

basket Nike. 

4.8  Pembahasan Hasil Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa Strata-1 (S1) 

Universitas Brawijaya Malang dalam melakukan pembelian dan sepatu 

basket merek Nike. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti sejauh mana 

pengaruh dari 4 variabel bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, dan 

promosi) terhadap keputusan mahasiswa dalam melakukan pembelian 

sepatu Nike. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa : 

1. Dari hasil penelitian ini, variabel produk merupakan variabel yang 

paling mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian 

sepatu Nike, hal ini dapat dilihat dari t hitung yaitu sebesar 5,785 artinya  

konsumen cenderung melihat dari komponen produk, apakah itu dari 

kualitasnya yang baik dan handal, modelnya yang sesuai kebutuhan, dan 

banyaknya pilihan warna yang bervariasi, serta mereknya yang terkenal. 

 Berdasarkan jawaban dari para responden, item kualitas yang 

handal dan model yang sesuai kebutuhan memiliki nilai rata-rata tertinggi 

dengan nilai 4,3. Hal ini menunjukkan sepatu basket Nike memiliki 

kualitas yang bagus dan model yang memang sesuai dengan kebutuhan 

para pemain seperti berat yang ringan, dapat melidungi pemain dari cidera, 
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model hight dan model low, dan lain sebagainya sehingga konsumen bisa 

memilih sepatu sesuai dengan keiinginannya, hal ini yang manjadi 

pertimbangan utama dalam pembelian konsumen. Sedangkan variasi 

warna memiliki nilai rata-rata terendah dengan nilai rata-rata 4,1. Hal ini 

menujukkan bahwa variasi warna yang dimiliki oleh sepatu Nike masih 

perlu untuk dikembangkan, misalnya dengan melibatkan konsumen secara 

online dalam menentukan pilihan warna untuk model sepatu terbaru. 

2. Dalam penelitian ini variabel harga berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian dengan nilai t hitung sebesar 3,468, yang 

artinya harga yang ditawarkan Nike memang sesuai dengan kualitas 

produk, daya beli konsumen, dan adanya potongan harga yang membuat 

harga Nike dapat dijangkau oleh semua kalangan tarmasuk mahasiswa. 

 Berdasarkan data yang diperolah dari para responden item harga 

sepatu Nike sesuai dengan kualitas produk memiliki nilai rata-rata 

tertinggi dengan nilai 3,9. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang 

ditawarkan oleh sepatu basket Nike sesuai atau berbanding lurus dengan 

kualitas produk yang memang terkenal bagus. Sedangkan item harga beli 

sepatu Nike sesuai dengan daya beli memiliki nilai rata-rata terendah 

dengan nilai rata-rata 3,5. Hal ini berarti sepatu Nike memiliki harga yang 

cenderung mahal bagi para responden yang masih berstatus mahasiswa. 

3. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel lokasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, yang artinya 

variabel tempat ini tidak mempengaruhi secara langsung keputusan 

pembelian konsumen terhadap sepatu basket merek Nike tanpa didampingi 
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variabel yang mempunyai pengaruh secara signifikan dalam penelitian ini, 

misalnya variabel produk atau promosi.  

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuisioner, item lokasi 

penjualan sepatu Nike mudah dicapai dengan sarana transportasi memiliki 

nilai rata-rata tertinggi dengan nilai 4,0. Hal ini menunjukkan bahwa 

lokasi penjualan sepatu Nike yang biasanya terdapat di mall atau pusat 

perbelanjaan mudah dicapai oleh konsumen sehingga para konsumen 

dapat menuju tempat penjualan Nike dengan mudah. Sedangkan pada item 

saluran distribusi sepatu Nike memiliki nilai rata-rata terendah dengan 

nilai rata-rata 3,7. Hal ini berarti Nike masih perlu untuk menambah 

distributor resminya dengan lokasi-lokasi yang strategis agar dapat 

memudahkan konsumen untuk mendapatkan sepatu Nike dan aksesorisnya 

terutama di luar daerah perkotaan. 

4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel promosi 

juga merupakan variabel yang mempengaruhi konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian sepatu Nike, hal ini dapat dilihat dari t 

hitung yaitu sebesar 2,661. Dari item-item variabel promosi, item promosi 

produk Nike dengan menggunakan brand ambassador memiliki nilai rata-

rata tertinggi dengan nilai 4,2. Hal ini berarti bahwa konsumen juga 

terpengaruh dengan para pemain basket yang selama ini menjadi ikon 

Nike seperti Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durrant, dan lain 

sebagainya. Sedangkan bentuk periklanan Nike melalui media memiliki 

nilai rata-rata terendah dengan nilai rata-rata 3,7. Hal ini berarti bahwa 

Nike masih perlu untuk meningkatkan promosinya melalui media, baik 
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media cetak maupun televisi sehingga konsumen lebih mengenal lagi 

keunggulan dari produk Nike. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Hasil penelitian yang dilakukan pada pemain bola basket Universitas 

Brawijaya Malang mengenai pengaruh bauran pemasaran  terhadap keputusan 

pembelian sepatu basket merek Nike, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai 

berikut : 

1.   Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran yang 

terdiri dari variabel produk, harga, lokasi, promosi berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian sepatu basket merek Nike.  

2.  Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel 

produk, harga, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian sedangkan variabel lokasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel keputusan pembelian sepatu basket merek 

Nike. 

3.    Dari analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel 

produk adalah variabel yang dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian sepatu basket merek Nike. Dengan demikian, maka hipotesis 

ketiga yang menyatakan bahwa diduga variabel promosi memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap keputusan pembelian konsumen 

dibandingkan ketiga variabel lainnya, tidak diterima. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, saran peneliti 

kepada perusahaan Nike antara lain: 

1. Perusahaan diharapkan untuk dapat menjaga kualitas produknya 

dan lebih ditingkatkan lagi kualitasnya sejalan dengan 

perkembangan kebutuhan dan harapan konsumen. Salah satu 

strategi yang dapat digunakan oleh Nike dalam meningkatkan 

kualitas produknya adalah dengan memperhatikan atribut produk 

yang dipasarkan, misalnya kualitas yaitu dengan menggunakan 

bahan baku yang paling baik seperti phylon dan max air 360, 

sedangkan untuk model dan warna perusahaan dapat 

mengikutsertakan konsumen dalam memilih model dan corak 

warna sesuai keinginan. Hal ini bisa dilakukan dengan 

menggunakan website atau situs resmi perusahaan. 

2. Faktor harga juga perlu diperhatikan oleh perusahaan, perusahaan 

diharapkan memberi harga produk yang sesuai dengan kualitas 

produk yang dijualnya, perusahaan juga diharapkan tetap menjaga 

harga produk yang sesuai dengan daya beli konsumen dan 

memberi potongan harga saat periode tertentu  seperti saat akhir 

tahun, musim libur sekolah, dan saat ada kompetisi basket tingkat 

nasional. Karena dengan pasar yang kompetitif dan dengan 

banyaknya pesaing dikhawatirkan konsumen lebih tertarik untuk 

membeli sepatu basket merek lain.. 
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3. Perusahaan diharapkan lebih banyak membuka outlet-outlet resmi  

Nike disetiap kota terutama di tempat yang strategis seperti daerah 

yang dekat dengan kampus karena mahasiswa merupakan salah 

satu pasar potensial selain itu daerah kampus juga mudah 

dijangaku dengan sarana transportasi dan pendistribusian 

produknya akan lebih cepat. Dengan adanya outlet-outlet yang 

mudah dijangkau oleh konsumen tentunya akan meningkatkan 

penjualan produk Nike. 

4. Perusahaan harus berusaha untuk merancang program promosi 

yang terpadu dan efektif. Bentuk-bentuk promosi yang 

diaplikasikan dapat berupa penayangan iklan ditelevisi swasta saat 

siang atau sore hari dimana acara televisi swasta tersebut berupa 

tayangan olah raga ataupun di majalah-majalah olah raga seperti 

SLAM maupun Bola Vaganza yang pembacanya adalah para 

penggemar olah raga termasuk bola basket, memasang baliho di 

tempat-tempat pertandingan basket dan menambah pemain bola 

basket terbaik untuk menjadi brand ambasssador sehingga para 

konsumen dapat lebih mengenal sepatu basket Nike dan 

meyakinkan mereka untuk membeli produk tersebut. 
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KUESIONER PENELITIAN 

No. Responden: 

Responden yang terhormat, 

 Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR BAURAN 
PEMASARAN YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN DALAM 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPATU BOLA BASKET MEREK 
NIKE” sebagai salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) di 
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, maka saya mohon kesediaan Anda untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam kuesioner ini. 

 Identitas Penulis Penelitian: 

 Nama  : Mochamad Charis 

 NIM  : 0710223026 

 Fakultas : Ekonomi 

 Jurusan : Manajemen 

 Konsentrasi : Pemasaran 

Bagian I 

Pernyataan pada bagian I merupakan pernyataan yang berhubungan dengan identitas 
responden. Isilah jawaban pada tempat yang telah disediakan dan berilah tanda silang (X) 
pada pilihan jawaban sesuai dengan pilihan Anda. 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   :.................................................. 
2. Jenis kelamin  : L/P 
3. Usia   :..............tahun 
4. Fakultas / Jurusan :.................................................. 
5. Angkatan   :.................................................. 
6. Uang Saku per Bulan :  

a. < Rp.300.000,-   d.  > Rp.750.000,-s/d Rp.1.000.000,-  

b. > Rp.300.000,-s/d Rp.500.000,- e.  > Rp.1.000.000,- 

c. > Rp.500.000,-s/d Rp.750.000,- 
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Bagian II 

 
A. Produk (X1) 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Sepatu Nike memiliki kualitas yang handal      

2. Sepatu Nike memiliki model dan bentuk 
yang sesuai dengan kebutuhan 

     

3. Sepatu Nike memiliki banyak pilihan 
warna yang bervariasi 

     

 
B. Harga (X2) 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Harga sepatu bola basket Nike sesuai 

dengan kualitas produk 
     

2. Harga sepatu Nike sesuai dengan daya beli 
konsumen. 

     

3. Sepatu Nike memberikan potongan harga 
saat periode tertentu  

     

 
C. Lokasi (X3) 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Saat ini telah banyak toko atau tempat 

yang menawarkan sepatu Nike. 
     

2. Lokasi penjualan sepatu Nike mudah 
dicapai dengan sarana transportasi  

     

3. Pendistribusian sepatu Nike mudah 
dijangkau oleh para suplair sehingga 
konsumen dengan waktu yang relatif 
cepat bisa mendapatkan sepatu dengan 
tipe terbaru.  
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D. Promosi (X4) 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Bentuk periklanan Nike yang dikemas 

secara apik melelui media telah 
memberikan informasi yang jelas kepada 
konsumen 

     

2. Promosi yang dilakukan oleh Nike mudah 
djumpai terutama oleh kalngan penggemar 
bola basket 

     

3. Promosi Nike dengan menggunakan brand 
ambassador pemain-pemain basket terbaik 
dari NBA. 

     

 
E. Keputusan Pembelian (Y) 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Sepatu Nike merupakan pilihan utama 

saya dalam membeli sepatu bola basket 
     

2. Sepatu Nike sesuai dengan kebutuhan 
konsumen 

     

3. Sepatu Nike sesuai dengan harapan 
yang diinginkan konsumen 
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Lampiran  2 Frekuensi Jawaban Responden 
 
 

ITEM 
SKOR JAWABAN 

TOTAL 
SS S CS TS STS 

f % f % f % f % f % f % 
X1.1 59 39,3 76 50,7 14 9,3 1 0,7 0 0,0 150 100 
X1.2 55 36,7 86 57,3 6 4,0 3 2,0 0 0,0 150 100 
X1.3 59 39,3 59 39,3 23 15,3 9 6,0 0 0,0 150 100 

 

ITEM 
SKOR JAWABAN 

TOTAL 
SS S CS TS STS 

f % f % f % f % f % f % 
X2.1 24 16,0 98 65,3 23 15,3 5 3,3 0 0,0 150 100 
X2.2 12 8,0 68 45,3 57 38,0 13 8,7 0 0,0 150 100 
X2.3 16 10,7 88 58,7 41 27,3 5 3,3 0 0,0 150 100 

 

ITEM 
SKOR JAWABAN 

TOTAL 
SS S CS TS STS 

f % f % f % f % f % f % 
X3.1 33 22,0 76 50,7 35 23,3 6 4,0 0 0,0 150 100 
X3.2 45 30,0 69 46,0 32 21,3 4 2,7 0 0,0 150 100 
X3.3 24 16,0 59 39,3 60 40,0 7 4,7 0 0,0 150 100 

 

ITEM 
SKOR JAWABAN 

TOTAL 
SS S CS TS STS 

f % f % f % f % f % f % 
X4.1 33 22,0 61 40,7 41 27,3 14 9,3 1 0,7 150 100 
X4.2 33 22,0 72 48,0 38 25,3 7 4,7 0 0,0 150 100 
X4.3 62 41,3 53 35,3 35 23,3 0 0,0 0 0,0 150 100 

 

ITEM 
SKOR JAWABAN 

TOTAL 
SS S CS TS STS 

f % f % f % f % f % f % 
Y1 47 31,3 41 27,3 42 28,0 20 13,3 0 0,0 150 100 
Y2 22 14,7 72 48,0 47 31,3 7 4,7 2 1,3 150 100 
Y3 48 32,0 65 43,3 36 24,0 1 0,7 0 0,0 150 100 
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Lampiran 3 Uji Validitas dan Uji Reabilitas 
Validitas X1 

Correlations

.649**

.000
150
.506** .475**
.000 .000
150 150
.838** .819** .838**
.000 .000 .000
150 150 150

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

X1.1 X1.2 X1.3 X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
Valilditas X2 

Correlations

.377**

.000
150
.265** .508**
.001 .000
150 150
.677** .812** .766**
.000 .000 .000
150 150 150

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

X2.1 X2.2 X2.3 X2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
Validitas X3 

Correlations

.256**

.002
150
.380** .432**
.000 .000
150 150
.718** .745** .803**
.000 .000 .000
150 150 150

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

X3.1 X3.2 X3.3 X3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
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Validitas X4 

Correlations

.682**

.000
150
.257** .407**
.001 .000
150 150
.836** .875** .673**
.000 .000 .000
150 150 150

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

X4.1 X4.2 X4.3 X4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Validitas Y 

Correlations

.661**

.000
150
.593** .520**
.000 .000
150 150
.904** .848** .804**
.000 .000 .000
150 150 150

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

Y2

Y3

Y

Y1 Y2 Y3 Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Reliability X1 

Reliability Statistics

.762 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

4.29 .659 150
4.29 .638 150
4.12 .882 150

X1.1
X1.2
X1.3

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

12.69 3.288 1.813 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
Reliability X2 

Reliability Statistics

.654 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.94 .668 150
3.53 .766 150
3.77 .680 150

X2.1
X2.2
X2.3

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

11.23 2.650 1.628 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
Reliability X3 

Reliability Statistics

.625 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.91 .780 150
4.03 .789 150
3.67 .800 150

X3.1
X3.2
X3.3

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

11.61 3.207 1.791 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 



103 
 

Reliability X4 

Reliability Statistics

.709 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.74 .930 150
3.87 .805 150
4.18 .786 150

X4.1
X4.2
X4.3

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

11.79 4.044 2.011 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
Reliability X5 

Reliability Statistics

.807 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.77 1.039 150
3.70 .825 150
4.07 .766 150

Y1
Y2
Y3

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

11.53 5.083 2.255 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Lampiran 4 Hasil Penelitian dan Hasil Analisis Regresi 
 
Normalitas Sebaran 

Tests of Normality

.062 150 .200* .988 150 .250Unstandardized Residual
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Unstandardized Residual 
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Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

.963 1.039

.989 1.011
1.000 1.000

.959 1.043

Produk
Harga
Lokasi
Promosi

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
 

Coefficient Correlationsa

1.000 .000 -.091 .187
.000 1.000 .006 -.003

-.091 .006 1.000 -.066
.187 -.003 -.066 1.000
.006 .000 -.001 .001
.000 .008 .000 .000

-.001 .000 .007 .000
.001 .000 .000 .005

Promosi
Lokasi
Harga
Produk
Promosi
Lokasi
Harga
Produk

Correlations

Covariances

Model
1

Promosi Lokasi Harga Produk

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
 

Uji Heteroskedastisitas 
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Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Scatterplot
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Uji Normalitas Regresi 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Observed Cum Prob
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0.8
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Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
 
Correlations 

Descriptive Statistics

12.69 1.813 150
11.21 1.615 150
11.61 1.791 150
11.79 2.011 150
11.53 2.255 150

Produk
Harga
Lokasi
Promosi
Keputusan Pembelian

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

.285**

.000
150
.221** .339**
.007 .000
150 150
.555** .342** .495**
.000 .000 .000
150 150 150
.607** .410** .219** .509**
.000 .000 .007 .000
150 150 150 150

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

Produk

Harga

Lokasi

Promosi

Keputusan Pembelian

Produk Harga Lokasi Promosi
Keputusan
Pembelian

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
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Regression 

Model Summary

.675a .456 .441 1.686
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Lokasi, Produka. 
 

ANOVAb

345.317 4 86.329 30.382 .000a

412.016 145 2.841
757.333 149

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Lokasi, Produka. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
 

Coefficientsa

-.900 1.313 -.685 .494
.536 .093 .431 5.785 .000
.326 .094 .233 3.468 .001

-.083 .091 -.066 -.910 .364
.249 .094 .222 2.661 .009

(Constant)
Produk
Harga
Lokasi
Promosi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
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