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MOTTO 

 
 

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke 
arah Masjid al-Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang 

hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu 
kerjakan” 

( Q.S. al-Baqarah:149 ) 
 

Tidak akan ada kebahagiaan dalam dunia yang membuang semua hal yang 

mereka anggap tidak perlu 

( Monkey.D.Dragon ) 
 

”Mati bukan cara untuk membalas budi,Hanya orang lemah yang memilih mati 

setelah diselamatkan oleh seseorang” 

( Monkey.D.Luffy ) 
 

”Berkata lah sesuka hatimu,biarpun harus mati,aku akan menolongmu!!” 

( Monkey.D.Luffy ) 
 

”Aku tidak akan membiarkan diriku(harga diri) turun derajat” 

( Nami ) 

 

”Yang disebut ideal adalah sesuatu yang disertai kekuatan untuk membuatnya 

terwujud!!Tidak peduli walaupun tidak masuk akal!! 

( Navertari Vivi ) 

 

”Aku tidak peduli apa yang dikatakan oleh masyarakat tapi,aku tidak mau 

melakukan satu hal yang bertentangan dengan prinsipku” 

( Roronoa Zoro ) 

 

”Aku terlahir untuk berteman dengan  ladies,dan untuk mencintai kamu!!karena 

aku seoerang laki-laki!!” 

( Sanji ) 
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ABSTRAK 

 

 
Lancarya Prastowo. Pengaruh Promosi Online terhadap Keputusan Pembelian. 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Purworejo. 2016. 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi 

perkembangan ekonomi. Transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (telepon) menjadi sesuatu yang 

sangat konservatif dengan adanya media komunikasi seperti media massa,yaitu 

media elektronik dan media cetak. 

Khusus untuk media elektronik, ditandai dengan semakin berkembangnya 

dunia teknologi informasi. Saat ini dikenal adanya media sosial, seperti facebook, 

instagram, twitter, blackberry messenger, dan sebagainya, dimana chatting 

(obrolan) menjadi salah satu pilihan cara berkomunikasi. Hal ini pula yang 

membuat komunikasi menjadi lebih bervariatif sehingga banyak orang mencoba 

untuk memanfaatkannya. Gadget yang digunakan masyarakat saat ini telah menjadi 

kebutuhan. Pelaku usaha juga harus mampu memenfaatkan peluang tersebut. Salah 

satu pemanfaatannya adalah untuk promosi penjualan produk atau jasa dengan 

memanfaatkan media sosial. 

Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan objek pada Sun Travel, 

sebagai salah satu usaha travel yang terbilang masih baru di Kota Puworejo, 

berdiri sejak November 2014. Seiring dengan meningkatnya persaingan di bisnis 

travel, banyak upaya yang telah dilakukan  oleh Sun Travel dalam meningkatkan 

jumlah konsumennya. 

Salah satunya yaitu melalui promosi online, yang digunakan pihak Sun 

Travel melalui twitter, instagram, blackberry messenger, dan facebook diharapkan 

mampu menarik perhatian, minat, hasrat, tindakan, dan memberikan penutup yang 

baik.. Adanya penilaian yang baik atau tinggi dari konsumen pada promosi online 

diharapkan hal tersebut dapat mendorong konsumen untuk memutuskan 

pembelian. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh promosi online dan 

secara parsial terhadap keputusan pembelian. 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen Sun Travel 

yang berada di Kota Purworejo. Cara pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling dengan sampel sebanyak 100 responden. Pengujian hipotesis 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel 

promosi online (X1) sebesar 0,468 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini 

berarti promosi online berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Dengan demikian, keseluruhan hipotesis yang diajukan terbukti dan 

dapat diterima. 

 

Kata kunci: promosi online, keputusan pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

mempengaruhi perkembangan ekonomi. Transaksi jual beli yang sebelumnya 

hanya bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (telepon) 

menjadi sesuatu yang sangat konservatif dengan adanya media komunikasi 

seperti media massa,yaitu media elektronik dan media cetak. 

Khusus untuk media elektronik, ditandai dengan semakin 

berkembangnya dunia teknologi informasi. Saat ini dikenal adanya media 

sosial, seperti facebook, instagram, twitter, blackberry messenger, dan 

sebagainya, dimana chatting (obrolan) menjadi salah satu pilihan cara 

berkomunikasi. Hal ini pula yang membuat komunikasi menjadi lebih 

bervariatif sehingga banyak orang mencoba untuk memanfaatkannya. Gadget 

yang digunakan masyarakat saat ini telah menjadi kebutuhan. Pelaku usaha 

juga harus mampu memenfaatkan peluang tersebut. Salah satu 

pemanfaatannya adalah untuk promosi penjualan produk atau jasa dengan 

memanfaatkan media internet, seperti twitter, instagram, blackberry 

messenger, dan facebook. 

Salah satu strategi pemasaran saat ini yang menunjukkan 

perkembangan sangat pesat yaitu e-marketing (Kotler dan Keller, 2012:562). 

E-marketing merupakan upaya perusahaan dalam menyampaikan informasi, 
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melakukan promosi, serta menjual produk dan jasa dengan menggunakan 

internet (Kotler dan Keller, 2008:153). Menurut Ramsunder (2011:7) e-

marketing merupakan penggunaan sumber media elektronik sebagai media 

utama dalam pemasaran, misalnya penggunaan internet. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:498), keunggulan e-marketing 

bagi pembeli diantaranya menyenangkan, mudah, bersifat privasi, pembeli 

dapat membandingkan bermacam-macam produk dari suatu perusahaan 

dengan perusahaan lain secara langsung dan interaktif dengan pemasar. 

Sedangkan, keunggulan e-marketing bagi penjual diantaranya e-marketing 

dapat dijadikan alat untuk menciptakan hubungan dengan konsumen, menekan 

biaya, efisien, cepat dalam menjangkau pangsa pasar. 

Salah satu bagian penting dari pemasaran, dalam hal ini e-marketing, 

dan menjadi bagian dari marketing mix yaitu promosi (Kotler dan Armstrong, 

2012:12). Menurut Kotler dan Armstrong (2012:51), promosi adalah usaha 

dalam mengkomunikasikan manfaat dari suatu produk dan mengajak 

pelanggan untuk membelinya.  

Kaitannya dengan konsep online, promosi online dapat diartikan 

sebagai kegiatan berpromosi yang dilakukan dengan menggunakan media 

internet, seperti twitter, instagram, blackberry messenger, dan facebook 

(Pribadi, 2010:3). Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan objek pada 

Sun Travel, sebagai salah satu usaha travel yang masih baru di Kota Puworejo. 

Sun Travel dibentuk pada November 2014 di Purworejo. Seiring dengan 

meningkatnya persaingan di bisnis travel, banyak upaya yang telah dilakukan  
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oleh Sun Travel dalam meningkatkan jumlah konsumennya. Salah satunya 

yaitu melalui promosi online, yang digunakan pihak Sun Travel melalui 

twitter, instagram, blackberry messenger, dan facebook. Diharapkan, promosi 

online tersebut mampu menarik perhatian, minat, hasrat, tindakan, dan 

memberikan penutup yang baik dari konsumen. Penilaian yang baik dari 

konsumen diharapkan dapat mendorong konsumen untuk memutuskan 

pembelian. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menilai penting untuk 

dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Promosi Online terhadap 

Keputusan Pembelian”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Persaingan bisnis yang semakin ketat, khususnya bisnis di bidang travel. 

2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat 

menciptakan peluang untuk meningkatkan prospek bisnis. 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal, yaitu: 

1. Variabel penelitian dibatasi pada: 

a. Variabel bebas yaitu promosi online (X1). 

b. Variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y). 

2. Objek penelitian dibatasi pada Sun Travel. 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah promosi online 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh promosi online 

terhadap keputusan pembelian. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan referensi 

dalam ilmu Manajemen Pemasaran yang berkaitan dengan pengaruh 

promosi online terhadap keputusan pembelian. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen 

Sun Travel, kaitannya dalam meningkatkan keputusan pembelian 

konsumen melalui promosi online. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA 

DAN RUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Pemasaran  

Sebelum menjelaskan mengenai promosi online, terlebih dahulu 

akan dijelaskan mengenai pemasaran karena promosi online merupakan 

bagian dari pemasaran itu sendiri. Definisi pemasaran menurut Kotler dan 

Keller (2012:5) yaitu suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain. 

Menurut Simamora (2001:20) pemasaran adalah suatu proses 

sosial dan manajerial yang digunakan individu, rumah tangga ataupun 

organisasi untuk memperolah kebutuhan dan keinginan dengan cara 

menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.  

Rangkuti (2006:48) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu 

proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, 

politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari pengaruh berbagai faktor 

tersebut adalah masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas.  
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Pendapat lain disampaikan Kotler dan Armstrong (2012:5) yang 

mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses dimana perusahaan 

menciptakan nilai pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan 

pelanggan dengan tujuan agar bisa memperoleh nilai kembali dari 

pelanggan. Menurut American Marketing Association yang dikutip Kotler 

dan Keller (2012:5), pemasaran adalah sebuah kegiatan, seperangkat 

lembaga, dan merupakan proses-proses pembuatan, komunikasi, 

pengiriman dan pertukaran penawaran, yang bernilai bagi konsumen, 

klien, mitra kerja, serta masyarakat luas. Salah satu bentuk pemasaran saat 

ini yang menunjukkan perkembangan sangat pesat yaitu e-marketing 

(electronic marketing atau pemasaran elektronik) (Kotler dan Keller, 

2012:562). 

 

2. Promosi Online 

E-marketing merupakan suatu usaha perusahaan dalam 

menyampaikan informasi, berkomunikasi, melakukan promosi, serta 

menjual produk dan jasa dengan menggunakan internet (Kotler dan Keller, 

2008:153). Menurut Ramsunder (2011:7) e-marketing merupakan 

penggunaan sumber media elektronik sebagai media utama dalam 

pemasaran, misalnya penggunaan internet. Pendapat lain disampaikan 

Hooda dan Aggarwal (2012:108) yang mendefinisikan e-marketing 

sebagai pemasaran produk dan jasa dengan menggunakan media 

elektronik. 
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Keunggulan e-marketing bagi pembeli diantaranya menyenangkan, 

mudah, bersifat privasi, pembeli dapat membandingkan bermacam-macam 

produk dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain secara langsung dan 

interaktif dengan pemasar. Sedangkan, keunggulan e-marketing bagi 

penjual diantaranya e-marketing dapat dijadikan alat untuk menciptakan 

hubungan dengan konsumen, menekan biaya, efisien, cepat dalam 

menjangkau pangsa pasar (Kotler dan Armstrong, 2012:498). 

Salah satu bagian dari pemasaran atau e-marketing, yang menjadi 

bagian dari marketing mix, yaitu promosi (Kotler dan Armstrong, 

2012:12). Menurut Kotler dan Armstrong (2012:51), promosi adalah usaha 

dalam mengkomunikasikan manfaat dari suatu produk dan mengajak 

pelanggan untuk membelinya. Kotler dan Armstrong (2012:408) 

menyebutkan bahwa ada lima bentuk promosi yang sering digunakan 

diantaranya advertising, sales promotion, personal selling, public 

relations, dan direct marketing. 

a. Advertising atau iklan merupakan bentuk presentasi yang bukan 

dilakukan orang dan berupa promosi gagasan, barang, atau jasa oleh 

sponsor yang telah ditentukan. Misalnya, iklan melalui siaran, iklan 

cetak, iklan di internet, dan iklan outdoor. 

b. Sales promotion atau promosi penjualan merupakan insentif jangka 

pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk dan/atau 

jasa. Misalnya, potongan harga, kupon hadiah dan hadiah langsung. 
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c. Personal selling atau penjualan pribadi merupakan penyampaian 

secara perorangan yang dilakukan oleh tenaga penjualan dari 

perusahaan dengan tujuan menjual produk dan membangun hubungan 

dengan konsumen. misalnya, presentasi, pameran dagang, dan program 

insentif. 

d. Public relations atau hubungan masyarakat merupakan upaya dalam 

membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan 

masyarakat melalui publikasi yang menyenangkan, meningkatkan citra 

perusahaan yang baik, dan menangani atau mengatasi rumor, cerita 

atau kejadian yang tidak menyenangkan. Misalnya, siaran pers, 

sponsor, dan acara khusus. 

e. Direct marketing atau pemasaran langsung merupakan hubungan 

secara langsung dengan konsumen secara individual untuk 

mendapatkan respon langsung dan menjaga atau mempererat hubungan 

dengan konsumen. Misalnya, katalog, pemasaran via telepon, internet, 

dan mobile marketing. 

Menurut Kotler dan Keller (2012:478) terdapat delapan model 

utama dari bauran promosi, yaitu: 

a. Advertising diartikan sebagai segala bentuk presentasi nonpersonal dan 

promosi dari suatu gagasan tentang produk dan/atau jasa yang dibiayai 

oleh pihak sponsor dalam bentuk media cetak, media siaran, media 

jaringan, media elektronik, dan media pameran. 
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b. Sales promotion diartikan sebagai variasi dari dorongan jangka pendek 

agar konsumen mencoba atau memutuskan pembelian suatu produk 

dan/atau jasa misalnya seperti promosi konsumen, promosi 

perdagangan, serta promosi bisnis dan penjualan. 

c. Events and experiences diartikan sebagai pemberian sponsor oleh 

perusahaan dalam suatu kegiatan atau program misalnya dalam 

kegiatan olahraga, seni, dan hiburan agar merek dari suatu produk 

dapat diterima oleh konsumen. 

d. Public relations and publicity diartikan sebagai bentuk lain dari 

komunikasi secara langsung baik itu secara internal maupun eksternal 

kepada konsumen, perusahaan lain, atau pemerintah yang bertujuan 

sebagai media promosi dan menjaga citra perusahaan. 

e. Direct marketing, penjulan langsung dengan menggunakan surat, 

telepon, faksimile, surat elektronik, atau internet untuk berkomunikasi 

secara langsung dengan konsumen untuk mendapatkan respon atau 

berdialog. 

f. Interactive marketing, kegiatan dan program online yang didesain 

untuk mengajak konsumen baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk meningkatkan kesadaran, citra, atau penjualan dari 

suatu produk dan/atau jasa. 

g. Word-of-mouth marketing, komunikasi melalui lisan, tulisan atau 

elektronik dari satu orang ke orang lain untuk mengusulkan atau 
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menceritakan pengalaman pembelian atau penggunaan produk 

dan/atau jasa. 

h. Personal selling, interaksi secara langsung dengan satu orang atau 

lebih calon konsumen dengan cara melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan, serta menawarkan produk dan/atau jasa. 

Tujuan promosi itu sendiri (Rangkuti, 2009:155) dapat berupa: 

a. Brand awareness, yaitu memperkenalkan dan memberikan 

pemahaman tentang suatu produk kepada target market. 

b. Category need, yaitu menimbulkan persepsi pembeli terhadap suatu 

kebutuhan. 

c. Brand purchase intention, yaitu mendorong konsumen dalam 

melakukan pemilihan terhadap suatu produk. 

d. Purchase facilitation, yaitu upaya memberi dukungan atau 

memfasilitasi konsumen dalam proses melakukan pembelian.  

Terkait dengan e-marketing Amstrong dan Kotler (2004:74) 

mendefinisikan promosi online adalah sisi pemasaran dari e-commerce, 

yang terdiri dari kerja dari suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan 

sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang dan jasa dari internet. 

Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh 

Kleindl dan Burrow (2005:43) adalah penggunaan internet dan fasilitas 

yang ada di dalam internet untuk melakukan aktivitas pemasaran. 

Menurut Boone dan Kurtz (2005:87), e-marketing adalah salah 

satu komponen dalam e-commerce dengan kepentingan khusus dari oleh 
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marketer, yakni strategi proses pembuatan, pendistribusian, promosi, dan 

penetapan harga barang dan jasa  kepada pangsa pasar internet atau 

melalui peralatan digital lain. 

Sedangkan menurut Strauss dan Frost (2001:50), e-marketing 

adalah penggunaan data dan aplikasi elektronik untuk perencanaan dan 

pelaksanaan konsep, distribusi, promosi dan penetapan harga untuk 

menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. 

Pribadi (2010:3) mendefinisikan promosi online sebagai sebagai 

kegiatan berpromosi yang dilakukan dengan menggunakan media internet. 

Menurut Jamaludin dkk. (2015:4,6) promosi online dapat diartikan juga 

sebagai kegiatan promosi menggunakan internet seperti halnya social 

media (twitter, instagram, blackberry messenger, facebook). 

Menurut Rangkuti (2009:230) indikator yang digunakan dalam 

promosi online diantaranya: 

a. Iklan. Indikator yang digunakan dalam online integrated marketing 

communication (IMC) adalah link ke situs lainnya, serta iklan yang 

diletakkan dalam situs yang bersangkutan. 

b. Sales promotion. Indikator yang digunakan dalam promosi online 

adalah: 1) menawarkan sesuatu secara gratis; 2) memberikan kupon 

atau diskon atau penawaran khusus lain; 3) memberikan program-

program yang berhubungan dengan program loyalitas; 4) memberikan 

program yang berkaitan dengan undian, games serta berbagai 
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permainan yang akan ditentukan pemenangnya; 5) membuat games 

online. 

c. Public relations. Indikator-indikator yang digunakan dalam promosi 

online adalah: 1) kumpulan pertanyaan-pertanyaan berikut jawaban 

yang sering ditanyakan oleh konsumen atau biasa disebut frequently 

asking question (FAQ); 2) press centre; 3) press release; 4) galeri foto; 

5) pendaftaran untuk menerima e-newsletter; 6) testimonial atau buku 

tamu online; 7) merekomendasikan situs ke orang lain; 8) e-postcards 

gratis atau bentuk-bentuk file lainnya yang dapat diunduh secara gratis. 

d. Direct marketing. Indikator-indikator yang digunakan dalam promosi 

online adalah: 1) nomor telepon atau contact number; 2) nomor 

facsimile; 3) alamat; 4) alamat surat; 5) link ke e-mail; 6) formulir 

tanggapan atau komentar secara online; 7) site map; 8) search indexs; 

9) virtual tour; 10) section yang menjelaskan hal-hal yang terbaru atau 

what’s new; 11) kalender kegiatan; 12) informasi mengenai laporan 

cuaca lokal atau laporan mengenai nilai tukar; 13) joke atau gambar 

kartun; 14) peta lokasi; 15) fasilitas untuk menggunakan bahasa lain 

misalnya versi bahasa Inggris. 

e. Personal selling. Indikator-indikator yang digunakan dalam promosi 

online adalah adanya fasilitas untuk melakukan penjualan secara 

online, misalnya fasilitas booking secara online, fasilitas melakukan 

pemesanan secara online, fasilitas melakukan penjualan secara online, 

serta berbagai fasilitas transaksi lainnya secara online. Cara 
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pembayaran secara online sebaiknya juga digunakan seperti melalui 

kartu kredit, paypal, dan sebagainya 

Pribadi (2010:9), menyebutkan bahwa promosi online terdiri dari 

beberapa aspek, diantaranya: 

a. Menarik perhatian. Salah satu cara supaya individu tertarik dengan 

promosi yang ditawarkan pemasar secara online adalah dengan 

membuat judul atau subjudul yang menarik. Hal ini dikarenakan judul 

atau subjudul merupakan pintu utama dalam membuka peluang untuk 

menjual produk yang ditawarkan. 

b. Menarik minat. Langkah selanjutnya dalam promosi online adalah 

dengan menarik minat individu. Salah satu cata menarik minat yaitu 

dengan menginformasikan bahwa produk yang dijual merupakan 

solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh idividu 

yang bersangkutan. Selain itu, dapat juga menyertakan testimonial 

dari para konsumen yang telah melakukan pembelian produk yang 

dijual. 

c. Menarik hasrat. Langkah berikutnya adalah mengubah minat menjadi 

hasrat membeli dengan cara menjelaskan secara detail tentang fitur, 

manfaat, kelebihan dan keuntungan dari produk yang dijual. 

d. Menarik tindakan. Setelah individu memiliki hasrat, langkah 

selanjutnya adalah membuat tahapan pemesanan produk semudah 

mungkin. 
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e. Memberikan penutup yang baik. Pada bagian akhir, diperlukan adanya 

pemberian jaminan, garansi, atau bonus produk yang dijual, atau dapat 

juga menyantumkan kontak yang dapat dihubungi oleh calon pembeli. 

 

3. Keputusan pembelian 

Kotler dan Armstrong (2012:154) menyebutkan bahwa keputusan 

pembelian merupakan keputusan pembeli mengenai merek mana yang 

akan dibeli. Sebelum seseorang melakukan keputusan pembeli terlebih 

dahulu diawali oleh beberapa tahapan diantaranya problem recognition, 

information search, dan evaluation of alternatives, baru purchase decision 

yang dilanjutkan oleh post-purchase decision. 

Proses pembelian terjadi ketika individu memahami permasalahan 

atau kebutuhan (problem recognition) yang ditimbulkan oleh stimulus 

yang berasal dari luar maupun dari dalam diri individu yang bersangkutan. 

Rangsangan-rangsangan tersebut dapat memicu kemungkinan individu 

untuk melakukan pembelian. Setelah individu menyadari adanya 

kebutuhan, maka individu akan dihadapkan pada pencarian informasi 

(information search). Individu yang berada pada proses pencarian 

informasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1) heightened attention 

adalah individu yang tidak berusaha mencari informasi tentang produk 

yang akan dibelinya; 2) active information search adalah individu yang 

aktif mencari informasi tentang produk yang akan dibelinya. Selain itu, 

sumber informasi dapat juga dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 1) 
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personal berupa informasi yang diperoleh dari keluarga, teman, tetangga 

atau kenalan yang lainnya; 2) commercial berupa informasi yang diperoleh 

dari iklan, situs internet, sales, penyalur, pedagang, atau dari suatu 

pameran,;3) public berupa informasi yang diperoleh dari TV, koran atau 

radio; 4) experiential berupa informasi yang diperoleh dari perlakuan, 

pengujian, atau penggunaan suatu produk secara langsung.  

Tahap selanjtnya adalah evaluation of alternatives, yaitu proses 

dimana individu memilih produk mana yang memiliki banyak keunggulan 

atau manfaat bagi dirinya. Setelah individu membentuk pilihan terhadap 

suatu produk maka individu memutuskan untuk membeli (purchase 

decision) pada pilihannya dengan sub keputusan seperti pemilihan merek, 

penjual, jumlah barang, waktu pembelian, dan metode pembayaran. 

Setelah melakukan pembelian, maka individu akan dihadapkan pada post-

purchase decision dimana individu mengalami kepuasan atau 

ketidakpuasan. Konsumen yang merasa puas cenderung akan membeli lagi 

produk tersebut dan menceritakan kepada orang lain tentang keunggulan 

atau manfaat dari produk yang telah dibelinya itu, begitu sebaliknya 

dengan konsumen yang tidak puas atas suatu produk. 

Pada saat seorang individu melakukan pembelian maka terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian tersebut, diantaranya 

(Kotler dan Keller, 2012:151) adalah faktor budaya, sosial, pribadi, dan 

psikologis. 
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a. Faktor budaya. Faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu budaya, sub 

budaya dan kelas sosial. 

1) Budaya, merupakan penentu keinginan dan perilaku yang 

mendasar yang terdiri dari kumpulan nilai, persepsi, preferensi dan 

perilaku. Dwiastuti, dkk. (2012:110) menjelaskan bahwa budaya 

merupakan suatu kepercayaan, nilai-nilai dan kebiasaan yang 

dipelajari seseorang, yang dapat mengarahkan seseorang tersebut 

dalam menggunakan suatu produk dan/atau jasa. Kepercayaan, 

nilai-nilai dan kebiasaan itu dapat muncul bila seseorang 

melakukan interaksi, hubungan dan saling mempengaruhi dalam 

berperilaku. Unsur-unsur budaya antara lain nilai, norma, 

kebiasaan, larangan, mitos, simbol. Unsur-unsur budaya tersebut 

dapat mempengaruhi pengkonsumsian suatu produk dan/atau jasa. 

2) Sub budaya, memberikan banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus 

bagi anggota-anggota suatu budaya. Sub budaya dapat membentuk 

segmen pasar penting, dan pemasar sering merancang produk dan 

program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.  

3) Kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen 

dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya 

menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Kelas sosial 

menunjukkan preferensi produk dan merek yang berbeda dalam 

banyak hal. Dwiastuti, dkk. (2012:120) menjelaskan bahwa kelas 

sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas yang 
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berbeda atau strata yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut 

akan mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. Konsumen 

kelas menengah dan kelas atas biasanya berbelanja di Supermarket, 

sedangkan konsumen kelas bawah lebih banyak berbelanja di toko-

toko yang berlokasi di pasar tradisional. 

b. Faktor sosial. Faktor sosial terdiri dari beberapa hal yaitu kelompok 

acuan, keluarga, serta peran dan status. 

1) Kelompok acuan yaitu seseorang terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku seseorang. Para pemasar tertarik pada 

kemampuan kelompok acuan untuk mengubah sikap dan perilaku 

konsumen dengan mendorong timbulnya kesesuaian. Dwiastuti, 

dkk. (2012:136) menjelaskan bahwa kelompok acuan memilki 

pengaruh terhadap konsumen terutama dalam proses pembelian. 

2) Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat, dan telah menjadi objek penelitian yang 

luas. Keluarga dapat dibedakan menjadi dua:a) keluarga orientasi 

terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang, b) keluarga 

prokreasi yaitu pasangan dan anak-anak seseorang. Menurut 

Dwiastuti, dkk. (2012:128) setiap anggota keluarga mempunyai 

pengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian maupun 

pengkonsumsian suatu produk dan/atau jasa. Pemasar dalam hal ini 

sangat tertarik dengan pengambilan keputusan keluarga dimana 
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anggota keluarga berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama 

lain dalam membuat pilihan pembelian. Untuk itu lebih jauh 

seorang pemasar perlu mengetahui peran apa yang dilakukan oleh 

masing-masing anggota keluarga dalam pengambilan suatu 

keputusan. 

3) Peran dan status dapat menentukan kedudukan seseorang di 

masing-masing kelompok. Peran meliputi kegiatan yang 

diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran 

menghasilkan status. Status biasanya diidentikan dengan kelas 

sosial. 

c. Faktor kepribadian. Faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu usia dan 

tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, 

serta kepribadian dan konsep diri. 

1) Usia dan tahap siklus hidup. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus 

hidup keluarga dan pemasar sering memilih kelompok-kelompok 

berdasarkan siklus hidup sebagai pasar sasaran mereka. Dwiastuti, 

dkk. (2012:119) menjelaskan bahwa usia merupakan hal yang 

penting untuk dipahami, karena konsumen yang berbeda usia akan 

mengkonsumsi produk dan/atau jasa yang berbeda. Siklus hidup 

seorang konsumen akan ditentukan oleh usianya. Para pemasar 

harus memahami apa kebutuhan dari konsumen dengan berbagai 

usia tersebut, kemudian membuat beragam produk yang bisa 

memenuhi kebutuhan tersebut. 
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2) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan seseorang juga 

mempengaruhi pola konsumsinya. Pemasar berusaha 

mengidentifikasi kelompok profesi yang memiliki minat di atas 

rata-rata atas produk dan/atau jasa mereka. Perusahaan bahkan 

dapat mengkhususkan produknya untuk kelompok profesi tertentu. 

Pilihan produk juga sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi 

seseorang. Keadaan ekonomi dapat dilihat dari penghasilan, 

tabungan dan aktiva, utang, kemampuan untuk meminjam, dan 

sikap untuk belanja atau menabung. 

3) Gaya hidup yaitu pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan 

dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan 

“keseluruhan diri seseorang” yang berinteraksi dengan 

lingkungannya. Para pemasar mencari hubungan antaraproduk 

mereka dan kelompok gaya hidup. Sumarwan dalam Dwiastuti, 

dkk. (2012:89) mennyebutkan bahwa gaya hidup mempengaruhi 

perilaku seseorang dan pada akhirnya menentukan pilihan-pilihan 

konsumsi seseorang. 

4) Kepribadian dan konsep diri. Kepribadian dapat menjadi variabel 

yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen, 

asalkan terdapat korelasi yang kuat antara jenis kepribadian 

tertentu dengan pilihan produk atau merek. Pemasar juga berusaha 

mengembangkan citra merek yang sesuai dengan citra pribadi 

pasar sasaran. 
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d. Faktor psikologis. Faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu motivasi, 

persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap. 

1) Motivasi, seseorang memiliki banyak kebutuhan pada tertentu. 

Beberapa kebutuhan bersifat biogenis (muncul dari tekanan 

biologis seperti lapar, haus, dan tidak nyaman), kebutuhan yang 

lain bersifat psikogenis (muncul dari tekanan psikologis seperti 

kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa keanggotaan 

kelompok).  

2) Persepsi, yaitu proses yang digunakan oleh seorang individu untuk 

memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan 

informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.  

3) Pembelajaran, yang meliputi perubahan perilaku seseorang yang 

timbul dari pengalaman. Teori pembelajaran mengajarkan kepada 

pemasar bahwa mereka dapat membangun permintaan atas sebuah 

produk dengan mengaitkannya pada dorongan yang kuat, 

menggunakan petunjuk yang memberikan dorongan atau motivasi, 

dan memberikan penguatan yang positif.  

4) Keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang 

dianut seseorang tentang suatu hal. Bagi pemasar global adalah 

fakta bahwa pembeli sering mempertahankan keyakinan yang 

mudah dilihat tentang merek atau produk berdasarkan negara asal 

mereka. Sikap adalah evaluasi, perasaan emosional, dan 

kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak 
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menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap suatu 

objek atau gagasan. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Jamaludin dkk. (2015) tentang Pengaruh Promosi Online dan 

Persepsi Harga terhadap Keputusan Pembelian (Survei pada Pelanggan 

Aryka Shop di Kota Malang), menunjukkan bahwa baik secara parsial 

maupun simultan promosi online dan persepsi harga memiliki pengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. 

2. Penelitian Gunawan (2014) tentang Pengaruh Promosi Online My Kitchen 

Helper terhadap Keputusan Pembelian Online Konsumen Existing, 

menunjukkan bahwa promosi online mempunyai pengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian online. 

3. Penelitian Mandhana (2014) tentang Pengaruh Promosi Online melalui 

Twitter terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen Toko Online 

Roadin Store (Studi Kasus pada Followers Twitter Roadin Store), 

menunjukkan bahwa promosi online yang dilakukan oleh Roadin Store 

mempunyai pengaruh positif terhadap proses keputusan pembelian. 

4. Penelitian Herubowo dan Lestari (2013) tentang Pengaruh Promosi 

Melalui Twitter terhadap Keputusan Pembelian Produk Penny di Kota 

Jakarta, menunjukkan bahwa promosi melalui twitter mempunyai 

pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 
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5. Penelitian Putra (2014) tentang Pengaruh Kualitas Produk Subjektif dan 

Persepsi Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk Anime Figure di 

Jakarta, menunjukkan bahwa persepsi harga mempunyai pengaruh positif 

terhadap keputusan konsumen membeli anime figure. 

6. Penelitian Pradana dan Handrito (2013) tentang Pengaruh Iklan, Persepsi 

Harga, Citra Merek dan Kepercayaan Merek terhadap Keputusan 

Pembelian Smartphone Android Sony Xperia (Studi pada Mahasiswa 

Konsumen Pengguna Ponsel Android Merek Sony Xperia di Kota 

Malang), menunjukkan bahwa persepsi harga mempunyai pengaruh positif 

keputusan pembelian. 

7. Penelitian Wiratama (2012) tentang Analisis Pengaruh Produk, Persepsi 

Harga, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Olahraga 

Merek Nike di Kota Semarang, menunjukkan bahwa persepsi harga 

mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat dibuat gambar 

kerangka pikir sebagai berikut. 

 

Gambar 1. 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan: 

  : pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat 

 

H1+ 

Promosi Online (X1) 
Keputusan Pembelian (Y) 
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D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Promosi Online terhadap Keputusan Pembelian 

Promosi online pada penelitian ini mengacu pada pendapat Pribadi 

(2010:3), yaitu kegiatan berpromosi yang dilakukan dengan menggunakan 

media internet, seperti twitter, instagram, blackberry messenger, dan 

facebook. Menurut Pribadi (2010:9) promosi online dapat diukur dari 

aspek menarik perhatian, minat, hasrat, tindakan, dan memberikan penutup 

yang baik. 

Hasil penelitian Jamaludin dkk. (2015), Gunawan (2014), 

Mandhana (2014), serta Herubowo dan Lestari (2013), menyimpulkan 

bahwa bahwa promosi online berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Ketika individu menilai bahwa promosi online yang dilakukan 

oleh suatu produsen mampu menarik perhatian, minat, hasrat, tindakan, 

dan memberikan penutup yang baik, maka diharapkan hal tersebut dapat 

membentuk keputusan pembelian yang positif. Berdasarkan uraian 

tersebut maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut. 

H1 : promosi online berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan survei. Menurut 

Sugiyono (2010:7), survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi 

besar ataupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang 

diambil dari populasi tertentu, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif 

distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologi maupun psikologis. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Purworejo dengan waktu mulai September 2015 

hingga Juli 2016. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2010:61), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah konsumen Sun Travel yang berada di Kota Purworejo. 

2. Sampel 

Sugiyono (2010:62) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang 
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digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Penentuan 

jumlah sampel mengacu pada pendapat Roscoe yang dikutip Sugiyono 

(2010:74) yang menyatakan bahwa dalam penelitian yang menggunakan 

analisis korelasi atau regresi ganda, jumlah sampel minimal 10 kali dari 

jumlah variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas 

dan satu variabel terikat sehingga total sebanyak tiga variabel. Mengacu 

pada pendapat Roscoe, maka jumlah sampel minimal pada penelitian ini 

sebanyak 10 x 3 = 30 responden. Oleh sebab itu, penggunaan sampel 

sebanyak 100 responden telah melebihi batas sampel minimal. 

Cara pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2010:68), pertimbangan tersebut yaitu: 1) individu yang pernah 

menggunakan jasa Sun Travel, 2) berdomisili di Purworejo, 3) berusia 

minimal 17 tahun. 

 

D. Variabel Penelitian 

Sugiyono (2010:3) menyatakan bahwa variabel penelitian merupakan 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel bebas terdiri dari promosi online (X1), 

2. Variabel terikat adalah keputusan pembelian (Y). 
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E. Definisi Operasional 

1. Promosi online (X1) 

Promosi online pada penelitian ini mengacu pada pendapat Pribadi 

(2010:3), yaitu kegiatan berpromosi yang dilakukan dengan menggunakan 

media internet, seperti twitter, instagram, blackberry messenger, dan 

facebook. Indikator untuk mengukur promosi online mengacu pada 

pendapat Pribadi (2010:9), yaitu: 

a. Promosi online menarik perhatian. 

b. Promosi online menarik minat. 

c. Promosi online menarik keinginan. 

d. Promosi online mendorong tindakan. 

e. Promosi online memberikan informasi yang tepat dan dapat dipercaya. 

2. Keputusan pembelian (Y) 

Definisi keputusan pembelian mengacu pada pendapat Kotler dan 

Armstrong (2012:154), yaitu keputusan pembeli mengenai merek mana 

yang akan dibeli. Indikator keputusan pembelian mengacu dari pendapat 

Kotler dan Armstrong (2012:154), yaitu: 

a. Memiliki kesadaran terhadap kebutuhan produk. 

b. Aktif mencari informasi tentang produk sebelum membelinya. 

c. Mencermati dengan penawaran produk melalui informasi-informasi 

yang diterima. 

d. Mengambil keputusan menggunakan jasa yang ditawarkan. 
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F. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Menurut Arikunto (2010:194) kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam 

arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Pilihan jawaban 

yang digunakan dalam kuesioner menggunakan metode Likert yang terdiri 

dari lima pilihan yaitu Sangat Setuju (SS = 5), Setuju (S = 4), Ragu-ragu (R = 

3), Tidak Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju (STS = 1) (Arikunto, 

2010:284). 

 

G. Pengujian Instrumen 

Untuk mengetahui keakuratan pengukuran serta kestabilan parameter 

kuesioner, terlebih dahulu dilakukan ujicoba kuesioner dengan menggunakan 

uji validitas dan uji reliabilitas. 

1. Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Pengujian validitas dilakukan 

dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator 

dengan total skor konstruk, atau yang biasa dikenal dengan rumus Product 

Moment (Ghozali, 2011:54). Pernyataaan dikatakan valid ketika nilai 

signifikansi dari korelasi antara masing-masing indikator terhadap total 



 28 

skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan (p-value < α) dan lebih 

dari 0,3. 

2. Uji reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:47). 

Rumus untuk mengukur reliabilitas menggunakan rumus Cronbach Alpha 

(α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnaly dalam Ghozali, 2011:48). 

 

H. Alat Analisis 

Pada penelitian ini untuk menguji hipotesis menggunakan analisis 

regresi linier sederhana (Sugiyono, 2010:273), yang bertujuan untuk 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, serta untuk 

menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas 

(Ghozali, 2011:96) 

1. Persamaan regresi 

Persamaan regresi untuk dalam penelitian ini adalah, 

Y = a + α1. X1+ e 

Keterangan: 

Y = keputusan pembelian 

a = konstanta 
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α = koefisien regresi variabel promosi online 

X1 = variabel promosi online 

e = error 

 

2. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis apabila, 

a. Koefisien regresi (b) positif, dan p value < α maka hipotesis diterima, 

artinya variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel terikat. 

b. Koefisien regresi (b) negatif, dan p value > α maka hipotesis ditolak, 

artinya variabel bebas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Profil Responden 

a. Profil responden berdasarkan jenis kelamin 

Profil responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 1 

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 47 47,00 

Perempuan 53 53,00 

Total 100 100,00 

Sumber: data primer diolah (2016) 

b. Profil responden berdasarkan usia 

Profil responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2 

Profil Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia Jumlah Persentase 

17-25 tahun 70 70,00 

26-35 tahun 28 28,00 

36-45 tahun 2 2,00 

> 45 tahun 0 0,00 

Total 100 100,00 

Sumber: data primer diolah (2016) 

c. Profil responden berdasarkan pekerjaan 

Profil responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 3 

Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

Mahasiswa 60 60,00 

PNS/POLRI/TNI 6 6,00 

Pegawai Swasta 18 18,00 

Wiraswasta 6 6,00 

Pedagang 10 10,00 

Total 100 100,00 

Sumber: data primer diolah (2016) 

d. Profil responden berdasarkan pendapatan per bulan 

Profil responden berdasarkan pendapatan per bulan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4 

Profil Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan 

 

Pendapatan per bulan Jumlah Persentase 

< Rp 1.000.000,- 51 51,00 

Rp 1.000.000,- hingga 

< Rp 2.000.000,- 
18 18,00 

Rp 2.000.000,- hingga 

< Rp 3.000.000,- 
20 10,00 

≥ Rp 3.000.000,- 11 11,00 

Total 100 100,00 

Sumber: data primer diolah (2016) 

2. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Hasil uji validitas instrumen penelitian sebagai berikut. 

Tabel 5 

Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

 

Variabel No butir Pearson Correlation 

Promosi 

Online (X1) 

X1.1 0,707 

X1.2 0,581 

X1.3 0,781 

X1.4 0,897 
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X1.5 0,755 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Y.1 0,618 

Y.2 0,423 

Y.3 0,841 

Y.4 0,768 

Y.5 0,644 

Sumber: data primer diolah (2016) 

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen penelitian diketahui 

bahwa nilai Pearson Correlation setiap butir lebih dari 0,30, artinya 

setiap butir pernyataan benar dalam mengukur variabel promosi 

online (X1) dan keputusan pembelian (Y). Oleh sebab itu, 

keseluruhan butir dapat digunakan dalam pengambilan data 

selanjutnya. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 6 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 

Variabel 
No 

Butir 

Hasil Uji Reliabilitas 

Per 

Butir 

Per 

Variabel 

Promosi 

Online 

(X1) 

X1.1 0,777 

0,800 

X1.2 0,816 

X1.3 0,746 

X1.4 0,785 

X1.5 0,768 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Y.1 0,761 

0,767 

Y.2 0,752 

Y.3 0,757 

Y.4 0,798 

Y.5 0,782 

Sumber: data primer diolah (2016) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian 

menunjukkan bahwa nilai koefisien reliabilitas (Cronbach's Alpha) 
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variabel promosi online (X1) dan keputusan pembelian (Y) baik per 

butir maupun per variabel lebih dari syarat minimal yang ditentukan 

yaitu 0,70 artinya variabel dalam penelitian ini konsisten atau tidak 

berubah ketika digunakan dalam pengambilan data penelitian. 

B. Hasil dan Pembahasan 

1. Persamaan Garis Regresi 

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 7 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Variabel 
Koefisien  

regresi (b) 

Signifikansi 

(p value) 
Keterangan 

Promosi Online 

(X1) 
0,502 0,005 

Positif dan  

Signifikan 

Sumber: data primer diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai koefisien regresi 

(b) promosi online (X1) sebesar 0,502. Oleh sebab itu, persamaan garis 

regresi dalam penelitian ini adalah Y = 0,502 X1 

Persamaan tersebut berarti: 

a. b1 = 0,502, artinya promosi online mempunyai pengaruh yang positif 

sebesar 0,502 pada keputusan pembelian, sehingga hasil ini 

menunjukkan bahwa meningkatnya promosi online akan 

meningkatkan pula keputusan pembelian. 

2. Pembahasan 

Untuk melihat pengaruh variabel bebas, yaitu: promosi online 

(X1) secara parsial terhadap keputusan pembelian (Y) maka dapat 

diketahui dari tingkat signifikansi nilai t.  
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H1 : promosi online berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian 

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

variabel promosi online (X1) sebesar 0,502 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,005. Hal ini berarti promosi online berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian.  

Dengan adanya promosi yang dilakukan secara online, 

konsumen mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi 

yang terkait dengan jasa yang ditawarkan Sun Travel. Akibat adanya 

promosi secara online, Sun Travel mengalami peningkatan jumlah 

konsumen dibandingkan dengan saat melakukan promosi secara 

biasa (traditional promotion). Beberapa konsumen menilai promosi 

online yang dilakukan oleh pihak Sun Travel dapat menarik 

perhatian sehingga meningkatkan minat dan keinginan untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai berbagai paket travel yang 

ditawarkan, dan pada akhirnya konsumen memutuskan untuk 

menggunakan jasa travel dari pihak Sun Travel. 

Temuan penelitian memperkuat hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Jamaludin dkk., (2015), Gunawan (2014), 

Mandhana (2014), serta Herubowo dan Lestari (2013), yang 

menyimpulkan bahwa bahwa promosi online berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

promosi online berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

 

B. Implikasi Penelitian  

1. Implikasi Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa nilai 

koefisien regresi promosi online mempengaruhi keputusan pembelian. 

Sehingga, pihak Sun Travel diharapkan dapat mempertahankan upaya 

pemberian informasi kepada calon konsumen melalui promosi online yang 

telah dilakukan selama ini. 

2. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Herubowo dan Lestari (2013), Gunawan (2014), Mandhana 

(2014), serta Jamaludin dkk., (2015), mengenai promosi online dan 

keputusan pembelian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat 

memperkaya ilmu pengetahuan khususnya pada bidang manajemen 

pemasaran dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian 

sejenis. 
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C. Saran 

Mengingat adanya keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti, 

maka peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan 

tema sejenis untuk memperluas kajian pada faktor lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian, selain promosi online. Serta, melakukan 

pembandingan kepada dua atau lebih pihak penyedia jasa travel. 
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1. Saya merasa promosi online yang dilakukan oleh Sun Travel 

menarik perhatian saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

paket wisata yang ditawarkan oleh Sun Travel. 

 

 
 

2. Minat saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai paket wisata 

yang ditawarkan oleh Sun Travel menjadi lebih tinggi setelah 

mendapatkan promosi online dari Sun Travel. 
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3. Saya menilai promosi online yang dilakukan oleh Sun Travel mampu 

menarik keinginan calon konsumen. 

 

 
 

4. Saya menilai promosi online yang dilakukan oleh Sun Travel dapat 

menarik calon konsumen untuk menggunakan jasa Sun Travel. 

 

 
 

5. Dengan adanya nomor telepon dan alamat email, saya menilai 

bahwa informasi yang diberikan Sun Travel tepat dan dapat 

dipercaya. 

 

 
 

6. Secara pribadi, saya menyadari adanya kebutuhan akan paket wisata 

yang ditawarkan Sun Travel. 
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7. Promosi online jasaSun Travel memungkinkan saya aktif mencari 

informasi sebelum membelinya. 

 

 
 

8. Melalui promosi online, saya dapat mencermati informasi mengenai 

jasa yang ditawarkan Sun Travel. 

 

 
 

9. Setelah mencermati promosi online Sun Travel, saya terdorong 

untuk mengambil keputusan pembelian jasa Sun Travel. 
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