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ABSTRAK  
 

 

Robaniyati. ”Pengaruh Bauran Pemasaran dan Kelompok Referensi terhadap Keputusan 
Pembelian Handphone BlackBerry”. Skripsi. Manajemen. Fakultas Ekonomi, Universitas 
Muhammadiyah Purworejo. 2014. 
 

Untuk menghadapi persaingan yang semakin meningkat, perusahaan perlu 
membuat dan menetapkan strategi-strategi yang tepat dengan tujuan untuk menghadapi 
persaingan, meraih laba, dan melanjutkan kegiatan usaha perusahaan. Tujuan tersebut 
diwujudkan dengan melakukan pengembangan yang berkelanjutan terhadap strategi-
strategi pemasarannya, khususnya dalam strategi bersaing yang berhubungan dengan 
bauran pemasaran. Kelompok referensi juga sangat dibutuhkan dalam pemasaran. 
Kelompok referensi mempengaruhi perilaku seseorang  dalam pembelian dan sering 
dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Anggota kelompok referensi 
sering menjadi penyebar pengaruh dalam hal selera, sehingga sangat penting bagi 
perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis: 1) apakah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian, 2) apakah 
harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, 3) apakah promosi berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian, 4) apakah distribusi berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian, 5) apakah produk, harga, promosi, dan distribusi secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian, 6) apakah kelompok referensi  berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Purworejo. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan 
metode Accidental Sampling dengan sampel sebanyak 100 orang.  

Pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 
Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan pengujian tersebut 
diketahui bahwa variabel produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
dilihat dari koefisien regresi 0,230 dengan taraf signifikan 0,007. Harga berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian dilihat dari koefisien regresi 0,210 dengan taraf 
signifikan 0,013. Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dilihat dari 
koefisien regresi 0,029 dengan taraf tidak signifikan 0,724. Distribusi berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian dilihat dari koefisien regresi 0,166 dengan taraf signifikan 
0,048. Kelompok referensi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dilihat dari 
koefisien regresi 0,444 dengan taraf signifikan 0,000. Uji Simultan digunakan untuk 
mengetahui pengaruh simultan atau bersama-sama variabel produk, harga, promosi, dan 
distribusi terhadap keputusan pembelian yang diketahui memiliki nilai 5,109 dengan taraf 
signifikan 0,001. Adjusted R Square untuk mengetahui besarnya persentase variabel 
independen (produk, harga, promosi, dan distribusi) terhadap keputusan pembelian 
dengan hasil 0,142 yang berarti 14,2% dari keputusan pembelian dipengaruhi oleh 
produk, harga, promosi, dan distribusi. 
 
Kata kunci : produk, harga, promosi, distribusi, kelompok referensi, keputusan  
  pembelian 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

 Setiap perusahaan berupaya untuk menetapkan strategi pemasaran dan target 

pasar dalam melaksanakan aktivitas pemasarannya. Aktivitas tersebut dimulai 

sejak memproduksi suatu produk sampai produk tersebut diterima oleh 

pelanggan. Semua aktivitas yang dilakukan di bidang pemasaran ditujukan untuk 

menentukan produk, pasar, harga, dan promosi (Rangkuti, 2009: 21). 

Untuk menghadapi persaingan yang semakin meningkat, perusahaan perlu 

membuat dan menetapkan strategi-strategi yang tepat dengan tujuan untuk 

menghadapi persaingan, meraih laba, dan melanjutkan kegiatan usaha 

perusahaan. Tujuan tersebut diwujudkan dengan melakukan pengembangan 

yang berkelanjutan terhadap strategi-strategi pemasarannya, khususnya dalam 

strategi bersaing yang berhubungan dengan bauran pemasaran dari segi produk, 

harga, tempat/lokasi/saluran distribusi, dan promosinya.  

Bauran pemasaran merupakan salah satu aspek strategi dalam pemasaran. 

Bauran pemasaran merupakan bentuk rangsangan perusahaan terhadap perilaku 

pembelian dari konsumen. Elemen-elemen dari bauran pemasaran yang sering 

disebut 4P yaitu: product (produk), price (harga), place (tempat/lokasi/saluran 

distribusi), promotion (promosi) merupakan variabel-variabel yang dapat 

dikontrol perusahaan sebagai sarana komunikasi dalam memahami dan 

memuaskan konsumen (Panjaitan, 2008: 4). 

 
 1 
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Dalam keputusan pembelian konsumen selalu mempertimbangkan aspek-aspek 

yang terdapat dalam sistem bauran pemasaran (marketing mix). Berdasarkan 

kenyataan tersebut maka perusahaan harus dapat menyesuaikan antara bauran 

pemasaran (marketing mix) dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan 

memberikan kepuasan yang lebih kepada para konsumen yang didasarkan pada 

product (produk), price (harga), place (tempat/lokasi/saluran distribusi), dan 

promotion (promosi) yang efektif dan seoptimal mungkin, maka perusahaan dapat 

menarik lebih banyak konsumen potensial dan bahkan bisa mempertahankan 

pelanggan atau konsumennya (Panjaitan, 2008: 6). 

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain. Misalnya di dalam keputusan pembelian suatu produk, 

manusia dipengaruhi oleh kelompok dan lingkungan sekitarnya. Salah satu 

faktor sosial yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah 

kelompok referensi. Kelompok referensi mempengaruhi anggota setidaknya 

dengan tiga cara. Mereka memperkenalkan perilaku dan gaya hidup baru kepada 

seseorang, mereka mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan mereka 

menciptakan tekanan kenyamanan yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan 

merek (Kotler dan Keller, 2012: 170). 

Claresta menemukan bahwa orang membutuhkan expert dan teman sebagai 

reference group untuk pembelian dan reference group lebih dapat dipercaya 

daripada public relation. Hal ini membuktikan bahwa kelompok referensi sangat 

diperlukan dalam pengambilan keputusan pembelian suatu produk. 

Perkembangan teknologi komunikasi dari tahun ke tahun sudah 

menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, salah satunya kemajuan handphone 
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atau biasa kita sebut sebagai ponsel. Ponsel merupakan suatu alat komunikasi 

suara nirkabel (tanpa kabel) yang dapat dibawa ke mana-mana dan sangat 

memudahkan manusia dalam bersosialisasi. Saat ini hampir setiap individu 

menggunakan ponsel dalam kehidupannya. Penggunaan ponselpun tidak lagi 

sebatas karena kebutuhan akan komunikasi namun juga untuk menunjang status 

individu penggunanya di masyarakat. 

Para produsen ponsel pun berlomba-lomba melakukan inovasi produk 

dengan tipe, model, dan teknologinya masing-masing yang disesuaikan dengan 

kebutuhan profesi, status, gaya hidup, dan hobi penggunanya. Sehubungan 

dengan ini, BlackBerry sebagai salah satu produsen terbesar di dunia telah 

menjadi sebuah trend dalam penggunaan ponsel di Indonesia. 

BlackBerry adalah perangkat genggam nirkabel yang memiliki kemampuan 

layanan push e-mail, telepon selular, sms, faksimili Internet, menjelajah Internet, 

dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. Sejak diluncurkan di Indonesia pada 

tahun 2004, BlackBerry bagaikan virus dengan kekuatan super yang menyebar 

di Indonesia. Dari tahun ke tahun pengguna BlackBerry meningkat dengan 

pesat. Sehingga Indonesia didaulat sebagai negara pengguna terbesar di dunia. 

Dengan demikian, tidak heran apabila Indonesia menjadi target pemasaran 

utama bagi BlackBerry (Lukmanazis, 2012). 

BlackBerry adalah smartphone canggih masa kini yang memiliki kualitas 

tinggi, dengan menyajikan aneka fitur-fitur teknologi baru. Ponsel BlackBerry 

ini sangatlah diminati oleh semua kalangan, khususnya bagi para pecinta 

teknologi gadget di dunia. 
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Saat ini semua orang ingin merasakan akan kecanggihan smartphone 

BlackBerry, terlebih pula dengan fitur aplikasi yang sangat populer yaitu BBM 

(BlackBerry Messenger). Fitur inilah yang menarik perhatian banyak orang 

untuk mendapatkan ponsel se-kelas BlackBerry. 

Dengan aneka ragam tipe/jenis handphone BlackBerry seperti Gemini, 

Bold, Dakota, Curve, Porsche, Onyx, Torch, Tour, Javelin, Pearl, Playbook, dan 

Storm yang dihadirkan, serta dibanderol mulai harga yang murah sampai dengan 

harga yang paling mahal. Semuanya sangat lengkap apa yang telah dimiliki oleh 

produk BlackBerry, dengan tujuan agar menarik hati konsumen akan telepon 

genggam ini.  

Beraneka cara dilakukan oleh para pedagang ponsel agar produk dagangan 

mereka bisa laris manis di pasaran. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan 

oleh para pedagang ponsel pintar seperti BlackBerry ini. Beda jenis produk 

BlackBerry ternyata beda pula gaya promosinya. Contohnya gaya promosi 

BlackBerry Torch 9800. BlackBerry tipe ini melakukan promosi langsung ke 

jalan. Yaitu dengan cara menempelkan iklan cetak mereka pada badan mobil-

mobil box milik perusahaan BlackBerry. Bentuk promosi yang lain yaitu 

memberikan voucher untuk setiap pembelian ponsel pintar ini dan memberikan 

bonus gratis sebuah micro SD 1 GB. 

Strategi promosi BlackBerry ini berawal saat RIM yang merupakan 

produsen smartphone ini memutuskan untuk aktif melakukan aksi promosi. Cara 

promosi yang dipakai RIM adalah dengan melakukan promo produk BlackBerry 

di sejumlah kota besar di Indonesia. RIM ini melakukan promosi dengan cara 

memberikan edukasi kepada para pelanggan mereka. Seperti memberi 



5 
 

 
 

 

pengenalan tentang berbagai keuntungan yang akan didapatkan bila 

menggunakan BlackBerry. Pengenalan fitur-fitur yang dimiliki oleh BlackBerry 

yang melebihi smartphone merk lain. Serta berbagai keuntungan yang didapat 

jika membeli ponsel BlackBerry melalui mitra resmi atau distributor RIM 

Indonesia. 

Pertumbuhan penjualan perangkat BlackBerry ternyata tak lepas dari peran 

pelajar dan mahasiswa. Ponsel pintar yang awalnya ditujukan bagi pelanggan 

korporat ini, kini telah berubah menjadi perangkat yang dapat memuaskan 

ketergantungan kaum muda terhadap fitur pesan pendek dan pesan instan. 

BlackBerry kini menjadi begitu populer di kampus-kampus Universitas, tak 

terkecuali di Inggris. Riset terakhir yang dilakukan oleh Mobile Youth, sebuah 

perusahaan konsultan Inggris, ternyata 2 persen dari mahasiswa Universitas 

Inggris menggunakan perangkat BlackBerry. ”Ini adalah jumlah yang cukup 

banyak bila dibandingkan beberapa tahun lalu” ujar Josh Dhaliwal, dari Mobile 

Youth, dikutip dari situs Financial Times. Hasil survey yang melibatkan 1000 

responden di kalangan anak muda, Nokia adalah perangkat ponsel yang paling 

populer, dengan pangsa pasar sebesar 30 persen, diikuti Sony Ericsson, 27 

persen. Sedangkan pangsa BlackBerry dari hasil survei tersebut, memang masih 

tertinggal jauh, yakni dua persen. Namun pertumbuhan tersebut cukup 

mengejutkan mengingat perangkat BlackBerry adalah ponsel pintar yang tentu 

saja harganya yang lebih mahal dari ponsel biasa, terutama bagi ukuran 

’kantong’ mahasiswa. Persepsi orang terhadap perangkat BlackBerry kini telah 

bergeser begitu cepat. ”ujar Carolina Milanesi, seorang analis firma Gartner. 

Milanesi menambahkan, kini kaum muda memiliki persepsi yang begitu baik 
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terhadap ponsel pintar BlackBerry. ”Anda akan dilihat sangat cool bila memiliki 

perangkat BlackBerry,” Milanesi menambahkan. 

Survei itu juga mengatakan bahwa BlackBerry begitu digandrungi karena 

kelebihannya di tombol QWERTY dan fitur messaging yang mengakomodasi 

para remaja menyalurkan keranjingan mereka terhadap pesan instan pesan 

pendek (SMS). Sementara Apple iPhone menjadi perangkat yang unggul dalam 

hal pengalaman berselancar web dan fungsi multimedianya (Darmawan, 2009). 

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa mahasiswa memiliki peranan 

penting dalam pertumbuhan penjualan BlackBerry. Oleh karena itu, peneliti 

memilih mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo sebagai subyek 

penelitian, karena mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo telah 

banyak yang menggunakan BlackBerry dengan berbagai tipe dan tingkatan 

harga yang bervariasi. Alasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Purworejo menggunakan BlackBerry untuk mempermudah dalam 

berkomunikasi terutama dengan banyaknya fasilitas jejaring sosial yang dapat 

diakses dengan mudah melalui BlackBerry dan adanya layanan push e-mail serta 

telah menjadi gaya hidup bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Purworejo. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

”Pengaruh Bauran Pemasaran dan Kelompok Referensi terhadap 

Keputusan Pembelian Handphone BlackBerry (Studi pada Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Purworejo)”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Handphone BlackBerry bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. 

2. Diperlukan strategi pemasaran yang tepat agar dapat menarik konsumen 

membuat keputusan membeli handphone BlackBerry. 

 

 
C. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, biaya serta kemampuan maka penelitian ini 

dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Obyek penelitian adalah pembelian handphone BlackBerry. 

2. Subyek penelitian adalah mahasiswa yang mempunyai handphone 

BlackBerry. 

3. Wilayah penelitian di Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan: 

1. Apakah produk berpengaruh positif pada keputusan pembelian handphone 

BlackBerry? 

2. Apakah harga berpengaruh positif pada keputusan pembelian handphone 

BlackBerry? 

3. Apakah promosi berpengaruh positif pada keputusan pembelian handphone 

BlackBerry? 
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4. Apakah distribusi berpengaruh positif pada keputusan pembelian 

handphone BlackBerry? 

5. Apakah secara bersama-sama produk, harga, promosi, dan distribusi 

berpengaruh positif pada keputusan pembelian handphone BlackBerry? 

6. Apakah kelompok referensi berpengaruh positif pada keputusan pembelian 

handphone BlackBerry? 

 

 
E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh produk terhadap keputusan pembelian 

handphone BlackBerry. 

2. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

handphone BlackBerry. 

3. Untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

handphone BlackBerry. 

4. Untuk menganalisis pengaruh distribusi terhadap keputusan pembelian 

handphone BlackBerry. 

5. Untuk menganalisis secara bersama-sama pengaruh produk, harga, promosi, 

dan distribusi, terhadap keputusan pembelian handphone BlackBerry.  

6. Untuk menganalisis pengaruh kelompok referensi terhadap keputusan 

pembelian handphone BlackBerry 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

 Penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

atau bahan kajian untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan 

dengan bauran pemasaran, perilaku konsumen, kelompok referensi dengan 

keputusan pembelian. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan 

untuk menentukan strategi yang tepat dalam memasarkan produknya 

sehingga akan mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

BAB II 
LANDASAN TEORI DAN  

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 
A. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

Untuk memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat 

keputusan pembelian, pemasar harus mengidentifikasi siapa yang 

mengambil keputusan dan mempunyai masukan dalam keputusan 

pembelian, orang bisa menjadi pemicu, pihak yang mempengaruhi, 

pengambil keputusan, pembeli, atau pengguna. Kampanye pemasaran yang 

berbeda dapat ditargetkan kepada masing-masing jenis orang (Kotler dan 

Keller, 2012: 196). Pengambilan keputusan konsumen merupakan proses 

yang dilalui konsumen dalam mengenali masalah, mencari solusi, 

mengevaluasi alternatif, dan memilih diantara pilihan-pilihan pembelian 

mereka (Mowen dan Minor, 2007: 2). 

Periset pemasaran telah mengembangkan ”model tingkat” proses 

keputusan pembelian karena biasanya konsumen melalui lima tahap proses 

keputusan pembelian. Tahap-tahap proses keputusan pembelian dapat 

digambarkan dalam sebuah model di bawah ini (Kotler dan Keller, 2012: 

184).  
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Gambar 1 
Model Lima Tahap Proses Pembelian Konsumen 

 

Pencarian informasi

Pengenalan masalah  

       

      

 

Evaluasi alternatif  

      

Keputusan pembelian 
 

 

Perilaku 
pascapembelian 

       

 

 

Model ini mempunyai anggapan bahwa para konsumen melakukan lima 

tahap dalam melakukan pembelian. Kelima tahap di atas tidak selalu terjadi, 

khususnya dalam pembelian yang tidak memerlukan keterlibatan yang 

tinggi dalam pembelian. Para konsumen dapat melewati beberapa tahap dan 

urutannya bisa dibalik. 

1. Pengenalan masalah  

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Dengan 

rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan normal seseorang seperti 

rasa lapar, haus, seks, naik ke tingkat maksimum dan menjadi 

dorongan. Atau kebutuhan bisa timbul akibat rangsangan eksternal 
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seperti melihat iklan di televisi, mengagumi mobil tetangga, dan 

melihat barang yang dipajang di toko. 

2. Pencarian informasi  

 Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi. Pencarian informasi dapat bersifat aktif atau pasif, 

internal atau eksternal. Pencarian informasi yang bersifat aktif dapat 

berupa kunjungan terhadap beberapa toko untuk membuat 

perbandingan harga dan kualitas produk, sedangkan pencarian 

informasi pasif mungkin hanya dengan membaca suatu pengiklanan di 

majalah atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus dalam 

pikirannya tentang gambaran produk yang diinginkan. Pencarian 

informasi intern tentang sumber-sumber pembelian dapat berasal dari 

komunikasi perorangan (interpersonal communication) dan pengaruh 

perorangan, yang terutama berasal dari pelopor opini (opinion leader). 

Sedangkan informasi ekstern dapat berasal dari media masa (seperti 

majalah, surat kabar, radio, dan televisi) dan sumber-sumber informasi 

dari kegiatan pemasaran perusahaan (seperti publikasi, iklan, informasi 

dari pedagang eceran, dan lain-lain). 

3. Evaluasi alternatif  

Konsep dasar dalam proses evaluasi: pertama, konsumen berusaha 

memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat 

tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen melihat masing-masing 

produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk 

menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan. 
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Atribut minat pembeli bervariasi sesuai produk. Konsumen akan 

memberikan perhatian terbesar pada atribut yang menghantarkan 

manfaat yang memenuhi kebutuhan. Atau dapat disimpulkan bahwa 

dalam evaluasi alternatif tahap pembelian ini konsumen mengolah 

informasi merek-informasi merek yang bersaing dan membuat 

penilaian akhir.  

4. Keputusan pembelian  

Preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan 

konsumen dapat membentuk minat untuk membeli merek yang paling 

disukai sehingga terjadi keputusan pembelian. 

5. Perilaku pascapembelian  

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami kecewa, puas, 

atau sangat puas. Konsumen akan melakukan pembelian kembali atau 

tidak terhadap produk tertentu. 

 

 
2. Bauran Pemasaran 

Pemasaran mempunyai fungsi yang amat penting dalam mencapai 

keberhasilan perusahaan. Dalam mencapai keberhasilan pemasaran, setiap 

perusahaan perlu menyusun strategi pemasaran yang efektif dengan 

mengkombinasikan elemen-elemen dalam bauran pemasaran. Dalam bauran 

pemasaran terdapat variabel-variabel yang saling mendukung satu dengan 

yang lainnya yang kemudian oleh perusahaan digabungkan untuk 

memperoleh tanggapan-tanggapan yang diinginkan. Dengan perangkat 
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tersebut perusahaan dapat mempengaruhi permintaan akan produknya.  

Marketing mix adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan 

yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni: produk, 

struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi perusahaan 

(Dharmmesta dan Irawan, 2008: 78). 

Menurut Stanton dalam Dharmmesta dan Handoko (2012: 124) 

marketing mix didefinisikan sebagai kombinasi dari empat variabel atau 

kegiatan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, 

kegiatan promosi, dan sistem distribusi. 

Sedangkan menurut Lamb, Hair, dan Mc Daniel dalam Rangkuti (2009: 

21) marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi produk, promosi, 

dan penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan 

pertukaran yang saling menguntungkan dengan pasar yang dituju. Bauran 

pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan 

untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasarannya. 

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa produk, harga, 

distribusi, promosi saling berhubungan di mana masing-masing elemen di 

dalamnya saling mempengaruhi. Kegiatan-kegiatan ini perlu 

dikontribusikaan secara efektif dan efisien sehingga perusahaan atau 

organisasi tidak hanya memilih kombinasi yang baik saja, tetapi juga harus 

mengkoordinasikan berbagai macam elemen dari bauran pemasaran tersebut 

untuk melaksanakan program pemasaran. 
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a. Produk 

 Produk adalah suatu sifat yang komplek baik dapat diraba maupun 

tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise 

perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer, yang 

diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya 

(Dharmmesta dan Irawan, 2008: 165). 

Menurut Lamb, Hair, dan Mc Daniel dalam Rangkuti (2009: 22) 

produk adalah suatu barang, jasa, atau gagasan yang dirancang untuk 

kebutuhan seorang konsumen. 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan 

meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat, 

properti, organisasi, dan gagasan (Kotler, 2005: 69). 

Menurut Kotler dalam Rangkuti (2009: 126) produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan 

perhatian, keahlian, kegunaan, atau konsumsi yang memuaskan 

keinginan atau kebutuhan. 

Produk adalah elemen yang sangat penting dalam pemasaran. 

Perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan menformulasikan 

penawaran yang dapat memberikan nilai kepada target konsumen yang 

dapat memenuhi kebutuhan mereka. Penawaran ini menjadi dasar 

hubungan yang menguntungkan yang dibangun oleh perusahaan. 
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1) Tingkatan Produk 

Perencana produk perlu memikirkan tentang produk dalam tiga 

tingkatan. Tiap tingkatan memberikan tambahan nilai pada 

konsumen. Level yang paling dasar adalah manfaat inti, yang 

merujuk pada pertanyaan apakah sebenarnya yang dibeli oleh si 

pembeli? Pada saat merancang produk pemasar harus mendefinisikan 

lebih dulu manfaat inti dalam memecahkan masalah. Pada tingkatan 

yang kedua, perencana produk harus beralih dari manfaat inti kepada 

produk aktual. Mereka perlu merancang kelebihan produk, 

rancangan, tingkat kualitas, merek, dan kemasan. Pada tingkat yang 

terakhir, perencana produk harus membangun augmented produk di 

sekeliling manfaat inti dan produk aktual. Augmented produk ini 

berhubungan dengan garansi, pemasangan, pelayanan purna jual, dan 

lain-lain. Tingkatan produk merupakan tingkatan manfaat yang dapat 

diberikan kepada konsumen. Dengan mengetahui tingkatan manfaat, 

pemasar dapat menonjolkan manfaat pada setiap tingkatan produk 

untuk memberikan nilai lebih kepada konsumen. 

2) Klasifikasi Produk 

Produk diklasifikasikan ke dalam dua bagian besar, yaitu 

barang yang digunakan oleh konsumen (barang konsumen) dan 

barang industri (barang yang dikonsumsi industri). 

a) Barang Konsumen 

Barang Konsumen terbagi tiga, yaitu barang convenience, 

barang shopping, barang khusus, dan barang unsought. 
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b) Barang Industri 

Barang industri meliputi bahan baku dan suku cadang, barang 

modal, perlengkapan jasa bisnis. 

3) Keputusan Produk 

Keputusan yang penting dalam pengembangan dan pemasaran 

barang individu adalah atribut produk, pemberian merek, 

pengemasan, pemberian label, dan layanan pendukung produk. 

a) Atribut Produk 

Mengembangkan produk melibatkan keuntungan yang akan 

ditawarkan. Keuntungan ini dikomunikasikan dan disampaikan 

oleh produk melalui atribut seperti kualitas, fitur, gaya, dan 

rancangan. 

1) Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah satu dari salah satu alat yang 

paling sering digunakan oleh pemasar untuk melakukan 

positioning. Kualitas mempunyai imbas yang langsung terasa 

pada produk. Hal ini akan semakin mendekatkan pemasar 

dengan nilai-nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan. 

Kualitas produk mempunyai dua dimensi, yakni level dan 

konsistensi. Dalam mengembangkan produk baru, pemasar 

pertama-tama harus memilih level dari kualitas yang akan 

mendukung posisi produk pada pasar sasaran. 

Di luar dari level kualitas, kualitas yang tinggi dapat juga 

berarti level yang tinggi dari konsistensi. Seluruh perusahaan 
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harus berusaha untuk memberikan kualitas yang terbaik. 

2) Fitur Produk 

Sebuah produk dapat ditawarkan dengan bermacam-

macam fitur. Perusahaan dapat menciptakan model dengan 

level yang lebih tinggi dengan menambahkan fitur. Fitur 

merupakan alat persaingan untuk membedakan produk 

perusahaan. Perusahaan harus mensurvei konsumen yang telah 

menggunakan produk secara periodik dan menanyakan 

pertanyaan seperti, apakah anda menyukai produk tersebut? 

Fitur apa yang paling anda sukai? Fitur apa yang harus 

ditambahkan? Jawaban dari konsumen tersebut akan 

memberikan daftar yang dapat menjadi bahan pertimbangan 

perusahaan. 

3) Gaya dan Rancangan Produk 

Cara lain untuk menambahkan nilai kepada pelanggan 

adalah dengan gaya dan rancangan produk yang berbeda. Gaya 

dapat didefinisikan sebagai penampilan dari suatu produk. 

Gaya yang lain dari biasanya mungkin dapat lebih menarik 

perhatian, tapi hal tersebut tidak membuat performa produk 

menjadi lebih baik. Rancangan lebih dalam dari gaya, 

rancangan lebih kepada inti dari produk tersebut. Rancangan 

produk yang baik dapat memberikan kontribusi pada kegunaan 

produk seperti kelihatannya. 
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b) Merek 

Merek adalah nama istilah, tanda, simbol, rancangan, atau 

kombinasi dari ketiganya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang atau 

sekelompok untuk membedakan dari produk pesaing. 

Mungkin salah satu kemampuan yang bisa membedakan 

pemasar profesional adalah kemampuan untuk menciptakan, 

menjaga, melindungi, dan meningkatkan merek dari produk atau 

service mereka. Konsumen melihat merek sebagai bagian yang 

penting, memberi merek dapat memberi nilai tambah pada 

produk. Pada saat ini, pemberian merek sangat penting suatu 

produk yang tanpa merek sangat sulit untuk bersaing saat ini. 

c) Pengemasan 

Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi 

kemasan atau pembungkus untuk produk. Kemasan termasuk 

wadah utama dari produk, dan juga kemasan yang kedua yang 

membungkus sebuah produk. Setelah pembungkus utamanya, 

pembungkus tersebut mungkin dibuang pada saat produk tersebut 

telah digunakan. Tahap akhir, kemasan penting untuk pengiriman, 

penyimpanan, pengindentifikasian. 

Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga 

produk. Namun, sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup 

penting sebagai alat pemasaran. 
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d) Pemberian Label  

Label bisa dimulai dari pemberian pengenal yang 

sederhana sampai gambar yang rumit sampai yang menjadi bagian 

dari kemasan. Label mempunyai beberapa fungsi, yang pertama 

label mengidentifikasi merek atau produk. Kedua, label juga bisa 

menggambarkan beberapa hal tentang produk, seperti siapa yang 

membuatnya, di mana dibuat, kapan dibuat, kandungan produk 

tersebut. Yang ketiga, label dapat menjadi media promosi melalui 

gambar-gambar yang menarik. 

e) Pelayanan Penunjang Produk 

Pelayanan pelanggan adalah elemen lainnya dalam strategi 

produk. Perusahaan menawarkan produk pasar biasanya termasuk 

beberapa layanan penunjang, yang dapat menjadi bagian yang 

menambah atau mengurangi total dari penawaran. 

Langkah pertama adalah dengan mensurvei pelanggan 

secara periodik untuk menaksir nilai yang diterima sekarang 

untuk mendapatkan ide-ide yang baru. 

Gambar 2 

Atribut 
Produk 

Pemberian 
Merek

Pengepakan  Layanan 
pendukung 

Pemberian 
label

Hal-hal di atas merupakan keputusan-keputusan yang diambil di 

sekitar pengembangan produk. Keputusan tersebut harus 

disesuaikan dengan karakteristik konsumen agar konsumen 

merasa nyaman dengan produk perusahaan. 
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b. Harga 

 Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. 

Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; 

ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak 

waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan 

perusahaan kepada pasar tentang produk dan mereknya (Kotler, 2005: 

139). 

Menurut Dharmmesta dan Irawan (2008: 241) harga adalah jumlah 

uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.  

1) Tujuan penetapan harga 

Tujuan dari penetapan harga adalah: meningkatkan penjualan, 

mempertahankan dan memperbaiki market share, stabilisasi harga, 

mencapai target pengembalian investasi, mencapai laba maksimum, 

dan sebagainya. 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga 

a) Keadaan Perekonomian 

b) Penawaran dan Permintaan 

c) Elastisitas Permintaan 

d) Persaingan 

e) Biaya 

f) Tujuan Perusahaan 

g) Pengawasan Pemerintah 
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3) Keputusan tentang harga 

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, perusahaan-

perusahaan berubah meningkatkan efisiensi cara produksinya dan 

menekan biaya. Semua ini ditujukan untuk menekan harga supaya 

mendapatkan posisi yang baik dalam persaingan. 

4) Prosedur penetapan harga 

Jika tujuan penetapan harga sudah ditentukan, maka manajemen 

dapat mengalihkan perhatian pada prosedur penentuan harga 

barang atau jasa yang ditawarkan. Tidak semua perusahaan 

menggunakan prosedur yang sama. Tahap prosedur penentuan 

harga meliputi 6 tahap, yaitu: mengestimasikan permintaan untuk 

barang tersebut, mengetahui lebih dulu reaksi dalam persaingan, 

menentukan market share yang dapat diharapkan, memilih strategi 

harga untuk mencapai target pasar, mempertimbangkan politik 

pemasaran perusahaan, dan memilih harga tertentu. 

5) Penentuan harga dasar dan laba yang diharapkan 

Dalam kaitannya dengan prosedur penetapan harga di muka 

perlulah ditentukan berbagai alternatif harga untuk mengetahui 

seberapa besar laba yang diharapkan. Alternatif-alternatif tersebut 

akan tergantung pada pemilihan perusahaan dan elastisitas yang 

ada. Dengan semakin luas jarak masing-masing alternatif harga dan 

semakin besar elastisitas permintaannya, maka semakin banyak 

pula alternatif harga yang harus dipertimbangkan. Jika jarak antara 

masing-masing alternatif harga tidak begitu besar dan elastisitasnya 
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rendah, maka alternatif harga yang perlu dipertimbangkan juga 

tidak banyak, mungkin hanya dua atau tiga alternatif. 

6) Penetapan harga dasar dalam kondisi yang tidak pasti 

Sebuah pendekatan untuk mengatasi masalah kondisi yang tidak 

pasti adalah dengan menggunakan teori keputusan. Teknik ini 

mengharuskan manajer pemasaran untuk menentukan tingkatan 

harga yang layak. 

c. Promosi 

Promosi adalah yang berkaitan dengan teknik-teknik 

menyampaikan informasi mengenai produk. Promosi adalah arus 

informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. Promosi adalah semua jenis kegiatan 

pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. 

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pertukaran 

akan terjadi karena adanya permintaan (dan juga penawaran) dan dari 

segi lain permintaan akan mendorong terciptanya pertukaran 

(Dharmmesta dan Irawan, 2008: 349). 

Sedangkan menurut Kotler dalam Rangkuti (2009: 177) 

mendefinisikan promosi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mengomunikasikan manfaat dari produknya dan 

untuk meyakinkan konsumen agar membeli. Menurut Lupiyaadi dalam 

Rangkuti (2009: 177) mendefinisikan promosi sebagai salah satu 

variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan 
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oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Sedangkan menurut 

Cummins dalam Rangkuti (2009: 177) mendefinisikan promosi sebagai 

serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran penjualan 

atau pemasaran dengan penggunaan biaya yang efektif, dengan 

memberikan nilai tambah pada produk atau jasa baik kepada para 

perantara maupun pemakaian langsung, biasanya tidak dibatasi dalam 

jangka waktu tertentu. 

Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi 

antara perusahaan dan konsumen melainkan juga sebagai alat untuk 

mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian sesuai keinginan 

dan kebutuhannya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat 

promosi.  

Jenis promosi menurut Peter dan Olson dalam Rangkuti (2009: 

178) yaitu: 

1. Iklan  

Iklan (advertising) adalah penyajian informasi non personal 

mengenai produk, merek, perusahaan atau toko yang dilakukan 

dengan bayaran tertentu. Pada iklan biasanya ditampakkan 

organisasi yang mensponsorinya. Iklan ditujukan untuk 

mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen. 

2. Promosi Penjualan 

Promosi Penjualan (sales promotion) adalah rangsangan langsung 

yang ditujukan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. 
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3. Penjualan Personal 

Penjualan Personal (personal selling) melibatkan interaksi personal 

langsung antara seorang pembeli potensial dan seorang salesman. 

4. Publisitas  

Publisitas (publicity) adalah bentuk-bentuk komunikasi tentang 

perusahaan, produk, atau merek si pemasar yang tidak 

membutuhkan pembayaran. 

d. Distribusi 

 Untuk mencapai pasar sasaran, pemasar menggunakan tiga jenis 

saluran pemasaran yaitu saluran komunikasi, saluran distribusi, dan 

saluran layanan. Pemasar menggunakan saluran  distribusi untuk 

menggelar, menjual, atau menyampaikan produk fisik atau jasa kepada 

pelanggan atau pengguna. Saluran distribusi mencakup distributor, 

pedagang grosir, pengecer, dan agen (Kotler dan Keller, 2012: 14). 

Distribusi/penempatan adalah menempatkan suatu produk pada 

outlet yang sesuai dan memerlukan kepastian mengenai sejenis 

aktivitas yang keseluruhannya berkaitan dengan bagaimana 

menyampaikan produk tersebut dari produsen ke konsumen (Rangkuti, 

2009: 23). 

Menurut Dharmmesta dan Irawan (2008: 285) saluran distribusi 

kadang-kadang disebut saluran perdagangan atau saluran pemasaran. 

Saluran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang 

dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. 
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The Marketing Association mengemukakan bahwa saluran 

merupakan suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar 

perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar dan 

pengecer, melalui mana sebuah komoditi, produk, atau jasa dipasarkan. 

Sedangkan menurut Walters dalam Dharmmesta dan Irawan 

(2008: 286) saluran adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan 

yang mengkombinasikan antara pemindahan phisik dan nama dari 

suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu.  

Dalam strategi pemasaran, adanya pemilihan lokasi usaha yang 

strategis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan 

pemasaran dari sebuah usaha. Semakin strategis lokasi usaha yang 

dipilih, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap 

kesuksesan sebuah usaha. Begitu juga sebaliknya, jika lokasi usaha 

yang dipilih tidak strategis maka penjualan pun juga tidak akan terlalu 

bagus. 

Berikut beberapa faktor strategi memilih lokasi usaha: 

1. Tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi. 

Memilih lokasi usaha yang memiliki kepadatan penduduk cukup 

tinggi. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu lokasi, maka 

semakin besar pula potensi pasar sebuah usaha.  

2. Besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi. 

Besar pendapatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi juga 

mampu mempengaruhi usaha yang ada. Sebab, tingkat pendapatan 

masyarakat juga akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen. 

http://bisnisukm.com/strategi-tepat-pemasaran-jasa.html
http://bisnisukm.com/pentingnya-marketing-mix-dalam-berbisnis.html
http://bisnisukm.com/strategi-memilih-lokasi-usaha.html
http://bisnisukm.com/pentingkah-strategi-promosi-sebuah-produk.html
http://bisnisukm.com/cara-meyakinkan-konsumen.html
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Jika ingin menjalankan usaha dengan produk yang harganya sedikit 

tinggi, sebaiknya pilih lokasi yang daya belinya cukup tinggi 

(misalnya di kota-kota besar). Sedangkan bila ingin menawarkan 

produk dengan harga yang relatif murah, tidak akan jadi masalah 

jika memilih lokasi usaha yang daya beli masyarakatnya kurang. 

Karena konsumen di daerah tersebut lebih mementingkan harga 

murah, dibandingkan memperhatikan kualitas produk yang dijual. 

3. Memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang 

lewat. 

Memperhatikan trafik lalu lalang kendaraan atau pejalan kaki yang 

lewat, karena hal ini juga mempengaruhi jenis usaha yang cocok di 

daerah tersebut. Untuk daerah yang dilalui pejalan kaki, usaha toko 

kelontong atau usaha minuman dingin cocok untuk dibangun di 

daerah tersebut. Sedangkan untuk lokasi yang banyak dilalui 

kendaraan bermotor, bisa mencoba usaha bengkel yang lebih 

dibutuhkan. Sesuaikan jenis usaha dengan para konsumen yang lalu 

lalang di lokasi tersebut. 

4. Banyaknya usaha yang mendukung lokasi tersebut. 

Semakin banyak usaha yang ada di sekitar lokasi, maka konsumen 

yang datang ke lokasi tersebut juga semakin ramai. Karena di 

lokasi tersebut terdapat berbagai macam usaha yang menyediakan 

produk yang berbeda pula, sehingga para konsumen lebih tertarik 

datang ke lokasi yang terdapat berbagai macam usaha. Misalnya 

saja lokasi pasar, atau mall yang selalu ramai pengunjung. 

http://bisnisukm.com/untung-besar-dari-usaha-minuman.html
http://bisnisukm.com/membuka-bisnis-bengkel-mobil.html
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5. Sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang dipilih. 

Biasanya lokasi usaha yang ada di keramaian seperti mall, atau di 

pinggir jalan yang strategis harga sewanya lebih mahal 

dibandingkan lokasi usaha yang kurang strategis. Untuk itu 

sesuaikan dana yang dimiliki, dengan lokasi usaha yang di pilih. 

Jangan memilih lokasi yang harga sewanya mahal, tetapi ternyata 

tidak ramai pengunjung. 

6. Pilih lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah. 

Jika di lokasi tersebut sudah banyak usaha yang sejenis, sebaiknya 

lokasi ini dihindari. Namun jika yakin karena posisinya yang sangat 

strategis, maka harus siap bersaing dengan menciptakan inovasi 

baru yang dapat membedakan dengan usaha lain yang sejenis. 

7. Perhatikan akses menuju lokasi usaha. 

Memilih lokasi yang mudah diakses oleh para konsumen. Jika 

memungkinkan, pilih lokasi usaha yang dilalui transportasi umum. 

Agar konsumen yang tidak memiliki kendaraan pribadi juga bisa 

menjangkau lokasi usaha. 

8. Tingkat keamanan yang mendukung. 

Lokasi usaha yang aman juga menambah kenyamanan para 

konsumen. Mereka tidak akan ragu meninggalkan kendaraan 

mereka di tempat parkir, dan bisa menikmati pelayanan usaha 

dengan merasa nyaman. Dengan lingkungan yang aman, 

mengurangi resiko pencurian maupun perusakan yang bisa terjadi 

pada usaha yang ada di lokasi kurang aman. 
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9. Memperhatikan kebersihan lokasi usaha. 

Konsumen tidak akan mengunjungi sebuah toko, warung ataupun 

sebuah outlet yang berada di lingkungan kotor atau kumuh. Mereka 

akan merasa ragu untuk membeli produk. Untuk itu jaga kebersihan 

lingkungan sekitar, agar konsumen merasa nyaman berkunjung ke 

lokasi usaha. 

 

 
3. Kelompok Referensi (Reference Group) 

 Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural, sosial, 

pribadi dan psikologi. Salah satu faktor sosial yang dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen adalah kelompok referensi. 

   Kelompok referensi adalah semua kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku orang tersebut (Kotler dan Keller, 2012: 170). Sedangkan 

menurut Hyman dalam Engel, Blackwell, dan Miniard (2010: 166) 

kelompok acuan (reference group) didefinisikan sebagai “orang atau 

kelompok orang yang mempengaruhi secara bermakna perilaku 

individu”. Kelompok acuan juga memberikan standar (norma) dan nilai 

yang dapat menjadi perspektif penentu mengenai bagaimana seseorang 

berpikir atau berperilaku. 

Kelompok referensi disebut juga sebagai acuan. Kelompok 

referensi merupakan sekelompok orang yang secara nyata 

mempengaruhi perilaku seorang secara langsung atau tidak langsung. 
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Kelompok referensi ini berguna sebagai referensi seseorang dalam 

pengambilan keputusan dan sebagai dasar perbandingan bagi seseorang 

dalam membentuk nilai dan sikap umum/khusus atau pedoman khusus 

bagi perilaku (Dewi, 2011). 

1) Jenis-jenis kelompok referensi 

Kelompok referensi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 

a) Kelompok referensi normatif 

b) Kelompok referensi komparatif 

2) Klasifikasi kelompok referensi 

a) Menurut intensitas interaksi dan kedekatannya 

(1) Kelompok Pimer (Primary) 

Kelompok referensi primer melibatkan seringnya interaksi 

langsung dan tatap muka. Contohnya: keluarga dan sanak 

saudara. 

(2) Kelompok Sekunder (Secondary) 

Kelompok referensi sekunder tidak terlalu sering 

berinteraksi dan tatap muka. Contohnya: tetangga 

b) Menurut legalitas dan keberadaannya 

(1) Kelompok Formal 

Kelompok referensi formal memiliki struktur yang dirinci 

dengan jelas. Contohnya: kelompok kerja di kantor atau tim 

per devisi. 

(2) Kelompok Informal 

Kelompok referensi informal tidak dirinci secara jelas. 
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Contohnya: Kelompok persahabatan, teman sekolah atau 

kuliah. 

c) Menurut status keanggotaan dan pengaruhnya 

(1) Kelompok Aspirasi (Aspirational) 

Seseorang bercita-cita untuk bergabung atau menandingi 

kelompok referensi aspirasi. 

(2) Kelompok Disosiasi (Dissociative) 

Seseorang berupaya menghindari kelompok referensi 

disosiasi. 

(3) Kelompok Membership 

Seseorang menjadi anggota formal dari suatu kelompok 

referensi. Contohnya: kelompok pecinta alam. 

3) Faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi bagian dari 

kelompok referensi. 

Kecenderungan orang untuk menjadi bagian dari kelompok 

referensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: 

a) Keakraban 

b) Ekspos terhadap seseorang (Mere Exposure) 

c) Kepaduan kelompok 

4) Kelompok Referensi dalam pemasaran 

Kelompok referensi mempengaruhi perilaku seseorang  dalam 

pembelian dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam 

bertingkah laku. Anggota kelompok referensi sering menjadi 

penyebar pengaruh dalam hal selera. Oleh karena itu konsumen 
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selalu mengawasi kelompok tersebut baik perilaku fisik maupun 

mentalnya. 

Kelompok referensi (yang paling berpengaruh terhadap 

konsumen) mempengaruhi orang lain melalui norma, informasi dan 

kebutuhan nilai ekspresif konsumen. Berikut ini penjelasan dari 

macam-macam pengaruh tersebut: 

a) Pengaruh Normatif 

Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok referensi 

terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus 

dipatuhi dan diikuti. Dapat juga diartikan sebagai efek yang 

timbul dari individu yang memiliki keinginan untuk disukai, 

diterima dan disetujui orang lain.  

b) Pengaruh Informasi 

Kelompok referensi akan mempengaruhi pilihan produk atau 

merek dari seorang konsumen karena kelompok referensi 

tersebut sangat dipercaya sarannya (memiliki pengetahuan dan 

informasi yang lebih baik). Hal ini terjadi ketika seseorang 

meniru perilaku dan pendapat dari anggota suatu kelompok 

referensi yang memberikan informasi yang berguna. Informasi 

ini dapat disajikan secara verbal maupun melalui demonstrasi 

langsung. 

c) Pengaruh Ekspresi Nilai 

Kelompok referensi akan mempengaruhi seseorang melalui 

fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Hal ini terjadi 
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ketika individu merasa turut memiliki dan membentuk nilai 

dan norma dari suatu kelompok. 

 Para pemasar tertarik pada kemampuan kelompok referensi untuk 

mengubah sikap dan perilaku konsumen dengan mendorong timbulnya 

kesesuaian. Supaya konsumen dapat terpengaruh dengan kelompok 

referensi, maka kelompok referensi harus melakukan hal-hal berikut ini: 

1) Memberitahukan  atau  mengusahakan agar orang menyadari 

adanya suatu produk yang menarik/merek khusus. 

2) Memberikan  kesempatan pada individu untuk membandingkan 

pemikirannya sendiri dengan sikap dan perilaku kelompok. 

3) Mempengaruhi  individu untuk mengambil sikap dan perilaku yang 

sesuai dengan norma-norma kelompok. 

4) Membenarkan  keputusan untuk memakai produk-produk yang 

sama dengan kelompok. 

Terdapat beberapa bentuk kelompok acuan yang dapat 

mempengaruhi konsumen dalam perilaku konsumsi, yaitu: 

1) Kelompok pertemanan 

2) Kelompok belanja 

3) Kelompok kerja 

4) Komunitas maya 

5) Kelompok aksi konsumen 

Dalam strategi pemasaran, agar dapat diterima konsumen maka 

informasi disampaikan oleh opinion leader yang sesuai dengan 

karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan. Seorang pemberi opini 
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adalah orang yang sering kali mampu mempengaruhi sikap atau 

perilaku orang lain. Opinion leader memiliki sumber informasi yang 

berharga. Daya tarik kelompok referensi dalam pemasaran melalui: 

1) Selebriti 

2) Tenaga ahli/Pakar 

3) Orang biasa 

4) Juru bicara eksekutif dan karyawan 

5) Karakter fiktif 

6) Kelompok referensi lain 

Pemasar harus dapat mengidentifikasi peran seseorang di dalam 

kelompoknya dalam pengambilan keputusan, dan harus pasti mengarah 

kepada konsumen. Penyesuaian dilakukan hanya untuk sekedar 

menyesuaikan diri agar diterima oleh kelompok atau penyesuaian yang 

mengubah kepercayaan. Orang butuh untuk menilai opini dan 

kemampuan mereka dengan membandingkannya dengan opini dan 

kemampuan orang lain. 

Menurut Blackwell, Miniard, dan Engel (2001), indikator-indikator 

yang menunjukkan kapabilitas dari kelompok referensi, antara lain:  

1. Pengetahuan kelompok referensi mengenai produk. 

Menunjukkan seberapa dalam kelompok referensi ini mengetahui 

spesifikasi produk yang diinformasikan kepada konsumen yang 

lainnya.  
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2. Kredibilitas dari kelompok referensi.  

Kredibilitas ini menunjukkan nama baik dari kelompok referensi 

dilihat dari perilakunya di lingkungan. 

3. Pengalaman dari kelompok referensi.  

Pengalaman dari kelompok referensi dalam mengkonsumsi atau 

menggunakan produk yang diinformasikan kepada konsumen. 

4.  Keaktifan kelompok referensi. 

Menunjukkan seberapa sering kelompok referensi ini memberikan 

informasi kepada konsumen mengenai produk sehingga konsumen 

merasa tertarik pada produk bersangkutan.  

5. Daya tarik kelompok referensi.  

Daya tarik ini mengarah pada performance (penampilan) dari 

kelompok referensi, misalnya daya tarik dari tutur katanya, daya 

tarik dari kerapiannya, dan lainnya.   

 

a. Hubungan Produk terhadap Keputusan Pembelian 

       Produk adalah suatu yang komplek baik dapat diraba maupun tidak 

dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, dan 

pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer, yang diterima oleh 

pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya yang pada 

pokoknya berbeda dengan produk yang telah dipasarkan oleh sebuah 

perusahaan (Dharmmesta dan Irawan, 2008: 181). 

Penemuan produk mencakup penciptaan sesuatu yang baru. 

Penemuan ini dapat mempunyai dua bentuk. Penemuan mundur 
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(backward invention) adalah memperkenalkan kembali bentuk-bentuk 

produk sebelumnya yang disesuaikan dengan baik dengan kebutuhan-

kebutuhan negara asing. Penemuan maju (forward invention) adalah 

menciptakan produk baru untuk memenuhi kebutuhan di negara lain. 

Hal ini menggambarkan pemahaman yang baik tentang siklus hidup 

produk, di mana setiap negara berada pada tahap kesiapan yang 

berbeda untuk menggunakan produk tertentu (Kotler, 2005: 57). 

Pengenalan produk baru yang terus menerus bersentuhan dengan 

pasar atau melakukan pendekatan dengan pasar adalah kunci untuk 

selalu mendapatkan tempat yang cocok yang mewakili hasrat 

konsumen yang tidak terpenuhi dan memanfaatkan peluang itu secara 

agresif. Menginginkan menjadi yang terbaik bagi pelanggan juga 

menjadi pendekatan dengan kebutuhan konsumen agar calon konsumen 

melakukan keputusan pembelian dengan produk yang diciptakannya 

tersebut (Engel, Blackwell, dan Miniard, 2010: 15). 

Setiap perusahaan selalu berharap produknya dapat diterima oleh 

pasar. Salah satu ciri bahwa produk mereka diterima adalah 

dilakukannya pembelian oleh konsumen terhadap produk tersebut. 

Berbagai cara dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, salah 

satunya adalah dengan memahami kebutuhan dan keinginan pasar untuk 

dijadikan dasar merumuskan strategi dalam merangsang proses 

pengambilan keputusan pembelian konsumen. 
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b. Hubungan Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

dari produk dan pelayanannya (Dharmmesta dan Irawan, 2008: 241). 

Pada saat menjual barangnya, perusahaan menghadapi masalah 

peningkatan harga karena adanya biaya-biaya tambahan seperti biaya 

transportasi, tarif, marjin importir, marjin pedagang besar, dan marjin 

pengecer ke harga pabriknya. Untuk mengatasi hal ini perusahaan 

mempunyai tiga pilihan yaitu menetapkan harga seragam di mana-

mana, menetapkan harga berdasarkan pasar di masing-masing negara, 

atau menetapkan harga berdasarkan biaya di masing-masing negara 

(Kotler, 2005: 59). 

Tujuan penetapan harga tergantung dari perusahaan itu sendiri 

yang selalu berusaha menetapkan harga barang dan jasa setepat 

mungkin. Oleh karena itu perusahaan selalu mempunyai kepentingan 

dengan penetapan harga. Tujuan-tujuan tersebut adalah meningkatkan 

penjualan, mempertahankan dan memperbaiki market share, stabilisasi 

harga, mencapai target pengambilan investasi, dan mencapai laba 

maksimum (Dharmmesta dan Irawan, 2008: 242). 

Salah satu strategi untuk memenangkan persaingan adalah dengan 

menetapkan harga yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen atau pasar sasaran. Unsur harga dalam bauran pemasaran 

masih bisa dikatakan paling dominan mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian. Dengan kata lain harga merupakan 
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pertimbangan utama konsumen sebelum melakukan keputusan 

pembelian.  

 

c. Hubungan Promosi terhadap Keputusan Pembelian 

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi adalah semua jenis 

kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. 

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pertukaran 

akan terjadi karena adanya permintaan (dan juga penawaran) dan dari 

segi lain permintaan akan mendorong terciptanya pertukaran 

(Dharmmesta dan Irawan, 2008: 349). 

Perusahaan-perusahaan dapat menjalankan kampanye iklan dan 

promosi yang sama sebagaimana digunakan di pasar dalam negeri atau 

mengubahnya untuk masing-masing pasar lokal, suatu proses yang 

disebut penyesuaian komunikasi (communication adaption). Jika 

perusahaan itu menyesuaikan produk maupun komunikasinya, hal itu 

disebut penyesuaian ganda (dual adaptation). 

Pesan sebagai contoh, pertama perusahaan dapat menggunakan 

satu pesan di mana-mana, dengan hanya mengubah bahasa, nama, dan 

warna. Warna dapat diubah untuk menghindari tabu di beberapa 

negara, bahkan nama dan judul utama mungkin harus diubah. Kedua 

menggunakan tema yang sama secara global, tetapi menyesuaikan 

salinannya dengan masing-masing pasar lokal. Ketiga menciptakan 



39 
 

 
 

 

beberapa iklan global, dari masing-masing dipilih yang paling sesuai 

dengan budaya lokal (Kotler, 2005: 58). 

Penggunaan media juga membutuhkan penyesuaian internasional 

karena ketersediaan media dari satu negara ke negara lain. Pemasar 

juga harus menyesuaikan teknik-teknik promosi penjualan dengan 

pasar yang berbeda-beda. Kalau pesan yang disampaikan tidak dapat 

dimengerti oleh penerima pesan (calon konsumen) maka tidak akan 

terjadi keputusan pembelian, jika pesan itu dapat diterima atau 

dimengerti oleh penerima pesan maka tidak menutup kemungkinan 

terjadi keputusan pembelian pada suatu produk. 

 

d. Hubungan Distribusi terhadap Keputusan Pembelian 

Distribusi disebut juga saluran perdagangan atau saluran 

pemasaran. Menurut Revzan dalam Dharmmesta dan Irawan (2008: 

285) saluran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-

barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. 

Pada tingkat distribusi, perusahaan perlu memiliki pandangan 

saluran menyeluruh terhadap tantangan mendistribusikan produk 

kepada pemakai akhir. Konsumen mempunyai peran yang sangat besar 

dalam menyeleksi saluran distribusi, sehingga akan meminimalkan 

risiko keputusan distribusi (Engel, Blackwell, dan Miniard, 2010: 16). 

Saluran distribusi merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

dalam manajemen pemasaran, karena saluran distribusi akan 

menciptakan kegiatan selanjutnya bagi perusahaan. Suatu perusahaan 
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dapat menentukan penyaluran produknya melalui pedagang besar atau 

distributor, yang menyalurkan ke pedagang menengah atau 

subdistributor dan meneruskannya ke pengecer (retail), yang menjual 

produk itu sampai ke pemakai atau konsumen. Saluran distribusi juga 

merupakan keputusan distribusi yang menyangkut kemudahan akses 

terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat di mana produk tersedia 

dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan 

konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk (Panjaitan, 

2008: 10).  

 

e. Hubungan Kelompok Referensi terhadap Keputusan Pembelian  

Kelompok referensi menurut Mowen dan Minor (2007: 172) adalah 

sekelompok nilai, norma, sikap, atau kepercayaan yang digunakan 

sebagai acuan terhadap perilaku perorangan. 

Perilaku seseorang amat dipengaruhi oleh berbagai kelompok. 

Kelompok referensi bagi seseorang adalah kelompok-kelompok yang 

memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan 

perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung 

kepada seseorang disebut kelompok keanggotaan, yakni kelompok di 

mana seseorang menjadi anggotanya dan saling berinteraksi. Sedangkan 

kelompok yang tidak secara langsung memberikan pengaruh disebut 

kelompok aspirasi (aspirational group). Seseorang dipengaruhi 

kelompok referensinya sekurang-kurangnya melalui tiga cara: 

kelompok referensi menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya 
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hidup baru. Mereka juga mempengaruhi sikap dan gambaran diri 

seseorang karena secara normal orang menginginkan untuk 

“menyesuaikan diri.” Dan kelompok referensi tersebut menciptakan 

suasana untuk penyesuaian yang dapat mempengaruhi pilihan orang 

terhadap merek dan produk untuk mengambil keputusan pembelian.  

 

 
B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Penelitian oleh Surjana (2009) menunjukkan bahwa bauran pemasaran dan 

kelompok referensi berpengaruh baik secara simultan maupun parsial 

terhadap keputusan pembelian helm motor mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi. 

b. Penelitian Rohmah (2008) menunjukkan bahwa kelompok acuan yang 

terdiri dari keluarga, kelompok persahabatan, dan kelompok kerja secara 

bersama-sama (simultan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian tetapi kelompok kerja merupakan variabel 

yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

c. Penelitian Muhammad (2011) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara produk, distribusi, promosi, dan kelompok referensi 

terhadap keputusan pembelian laptop Acer di kampus UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta kecuali variabel harga yang mempunyai pengaruh yang 

negatif. 
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d. Penelitian Saputra (2005) menunjukkan bahwa harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada kartu XL di Kota 

Padang, namun promosi penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada kartu XL di Kota Padang.  

 

 

C. Kerangka Pikir 
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Produk (X1) 

Harga (X2) 

Promosi (X3) 

Distribusi (X4) 

Keputusan Pembelian (Y) 

Kelompok Referensi 
(X5) 

Gambar 3  

Kerangka Pikir 

 

Keterangan: 

                               :  Menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap 

 variabel dependen secara individu dan bersama-sama. 
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D. Rumusan Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

2. Harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

3. Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

4. Distribusi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

5. Produk, harga, promosi, dan distribusi secara bersama-sama berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. 

6. Kelompok referensi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

 
 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

 

 
A. Desain Penelitian 

 Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan 

tertentu (Kuncoro, 2009: 136). Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kuantitatif, metode penelitian data dengan survei, dan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yaitu kuesioner. 

 
 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian adalah pada Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

2. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian yaitu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Agustus 

2013. 

 
 
 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

  Populasi (population) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2007: 72). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Purworejo. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2007: 73). Sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo sebanyak 100 mahasiswa, 

dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut sudah melebihi jumlah sampel 

minimal (n=30) dalam penelitian untuk studi korelasional dan studi kausal 

komparatif yang di kemukakan oleh Gay dan Diehl (Kuncoro,  2009: 111) 

dan jumlah tersebut dinilai cukup untuk mewakili populasi yang jumlahnya 

tidak diketahui secara pasti. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk menentukan sampel maka digunakan teknik non probability 

sampling yaitu teknik sampling yang tidak memberi peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Salah satu 

teknik dalam non probability sampling adalah accidental sampling yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti di tempat penelitian dapat dijadikan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data (Sugiyono, 2007: 77). 
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D. Variabel penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. 

a. Variabel bebas (independen) 

 Variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat (Sugiyono, 2006: 3). Jadi variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah produk (X1), harga (X2), promosi (X3), distribusi (X4), dan 

kelompok referensi (X5). 

b. Variabel terikat (dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2006: 3). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian handphone (Y). 

 

 
E. Definisi Operasional  

Definisi operasional variabel adalah variabel-variabel yang akan diteliti 

dan akan dioperasikan untuk menyamakan persepsi terhadap variabel yang akan 

diteliti. Definisi operasional variabel itu adalah sebagai berikut: 

1. Produk (X1) 

 Pengertian produk menurut Kotler (2005: 69) sebagai berikut: ”Produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan 

keinginan atau kebutuhan”. Produk dipandang penting oleh konsumen dan 
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dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.  

Indikator variabel dari produk yaitu: 

1. Kualitas produk 

2. Keanekaragaman model produk 

3. Kelengkapan produk 

2. Harga (X2)  

  Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang 

dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu 

keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik 

berupa barang maupun jasa (Mother, 2010, diakses pada tanggal 11 Juli 

2013). 

Indikator variabel dari harga yaitu: 

1. Kewajaran harga 

2. Kesesuaian harga dengan nilai barang 

3. Potongan harga 

3. Promosi  (X3) 

 Pengertian bauran promosi menurut Dharmmesta dan Irawan (2008: 

349) sebagai berikut: “Promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik 

dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi lain, 

yang  semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan.  

Indikator variabel dari promosi yaitu: 

1. Daya tarik iklan 

2. Daya tarik personal selling 
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3. Daya tarik sales promotion 

4. Pemberian hadiah 

4. Distribusi (X4)  

Dalam strategi pemasaran, adanya pemilihan lokasi usaha yang strategis 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari 

sebuah usaha. Semakin strategis lokasi usaha yang dipilih, semakin tinggi 

pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. 

Begitu juga sebaliknya, jika lokasi usaha yang dipilih tidak strategis maka 

penjualanpun juga tidak akan terlalu bagus.  

Indikator variabel dari distribusi yaitu: 

1. Lokasi yang nyaman 

2. Lokasi yang strategis 

3. Kemudahan sarana 

5. Kelompok Referensi (X5)  

Menurut Sumarwan dalam Surjana (2008: 3) menyebutkan: “Kelompok 

referensi (reference group) adalah seorang individu atau sekelompok orang 

yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang.” Dalam penelitian ini 

yang dijadikan indikator mengenai kelompok referensi adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengetahuan kelompok referensi mengenai produk.  

2.  Kredibilitas dari kelompok referensi.  

3.  Pengalaman dari kelompok referensi.  

4.  Keaktifan kelompok referensi. 

5. Daya tarik kelompok referensi.  

http://bisnisukm.com/strategi-tepat-pemasaran-jasa.html
http://bisnisukm.com/pentingnya-marketing-mix-dalam-berbisnis.html
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6. Keputusan Pembelian (Y)  

Untuk memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat 

keputusan pembelian, pemasar harus mengidentifikasi siapa yang 

mengambil keputusan dan mempunyai masukan dalam keputusan 

pembelian; orang bisa menjadi pemicu, pihak yang mempengaruhi, 

pengambil keputusan, pembeli, atau pengguna (Kotler dan Keller, 2012: 

196). 

Indikator variabel keputusan pembelian yaitu: 

1. Pengenalan masalah 

2. Pencarian informasi 

3. Evaluasi alternatif 

4. Keputusan pembelian 

5. Perilaku pascapembelian 

Setiap variabel diukur dengan seperangkat indikator. Tiap indikator 

dituangkan ke dalam bentuk pertanyaan yang memberikan lima kategori 

jawaban. Setiap jawaban akan diberikan nilai atau skor (skala likert) yang 

sesuai dengan dukungan terhadap masalah penelitian yaitu:  

a. Untuk jawaban Sangat Setuju diberi skor  = 5 

b. Untuk jawaban Setuju diberi skor   = 4 

c. Untuk jawaban Cukup diberi skor   = 3 

d. Untuk jawaban Tidak Setuju diberi skor  = 2 

e. Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor = 1 
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F. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. 

Metode kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan atau menyebar daftar pertanyaan tertulis kepada responden 

atas jawabannya (Sugiyono, 2007: 135). 

 

 
G. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2007: 47). 

Agar data yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner ini valid 

(sah), maka perlu dilakukan uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan atau 

kuesioner. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan rumus Korelasi 

Pearson (Corelations Product Moment). Hasil penelitian dikatakan valid 

bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2007: 109).  

Dimana syarat minimal suatu instrumen untuk dianggap valid adalah 

jika nilai rhitung  ≥0,3 dan sebaliknya jika nilai rhitung <0,3 maka instrumen 

dianggap tidak valid dan tidak dapat digunakan untuk penelitian (Sugiyono, 

2007: 115). 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan 

konsistensi suatu alat pengukur gejala yang sama. Uji reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha. Uji reliabilitas 

digunakan untuk mengukur suatu koesioner yang merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2007: 41). Dimana syarat minimal suatu 

instrumen dikatakan reliabel adalah jika mempunyai nilai Cronbach Alpha ≥ 

0,6 (Ghozali, 2007: 42). 

 

 
H. Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda yaitu suatu teknik stastistik yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Analisis regresi linear digunakan oleh peneliti, bila peneliti 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor 

dimanipulasi (dinaik-turunkan nilainya). Jadi analisis regresi linear ganda 

akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 

2007: 203). 

Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas (variabel independen) yaitu produk 
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(X1), harga (X2), promosi (X3), distribusi (X4), kelompok referensi (X5) 

terhadap variabel terikat (variabel dependen) yaitu keputusan pembelian 

handphone BlackBerry (Y).  

 

Model I 

Persamaan regresi linear berganda untuk model I sebagai berikut:  

Y =  a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e 

Di mana:  

Y = Keputusan pembelian  

X1 = Produk 

X2 = Harga 

X3 = Promosi 

X4 = Distribusi 

a =  Konstanta 

b1,b2,b3,b4,  =  Slope yang berhubungan dengan variabel X1, X2,  

X3,X4 

e =  Error Term (variabel pengganggu) 

 

Model II 

Persamaan regresi linear berganda untuk model II sebagai berikut:  

Y  =  a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 
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Di mana:  

Y  = Keputusan pembelian  

X1  = Produk 

X2  = Harga 

X3  = Promosi 

X4  = Distribusi 

X5  = Kelompok Referensi  

a  =  Konstanta 

b1,b2,b3,b4,b5  =  Slope yang berhubungan dengan variabel X1,  

    X2,X3,X4,X5 

e  =  Error Term (variabel pengganggu) 

Penafsiran dilakukan dengan memperhatikan hasil yang diperoleh dari 

perhitungan regresi, dengan derajat kepercayaan 95% (α = 5%). 

 

 2. Pengujian Parsial 

 Uji parsial merupakan uji secara individu terhadap koefisien regresi 

dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji parsial ini 

digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen yaitu produk (X1), harga (X2), promosi (X3), distribusi 

(X4), kelompok referensi (X5) terhadap variabel terikat (variabel dependen) 

yaitu  keputusan pembelian handphone BlackBerry (Y).  
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3. Pengujian Simultan 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

variabel independen yang terdiri dari produk (X1), harga (X2), promosi (X3), 

distribusi (X4) secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian handphone BlackBerry (Y).  

 

4. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. 

Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak 

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Maka digunakan nilai Adjusted R² pada saat 

mengevaluasi model regresi yang terbaik karena Adjusted R² dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model 

(Ghozali, 2009: 87).  
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BAB IV 
PENYAJIAN HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Deskripsi Responden 

        Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang merupakan 

konsumen produk handphone BlackBerry yang kuliah di Universitas 

Muhammadiyah Purworejo. Berikut akan diuraikan karakteristik responden yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1. Laki-laki 45 45 

2. Perempuan 55 55 

Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer diolah (2013) 
 

 
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1. 18 – 20 tahun 21 21 

2. 21 – 25 tahun 79 79 

3. 26 – 30 tahun - - 

Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer diolah (2013) 
 
 

 55 
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3. Deskripsi Responden Berdasarkan Fakultas/Program Studi 

Tabel 3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Fakultas/Program Studi  

No Fakultas/Program Studi Frekuensi Persentase (%) 

1. 
FKIP/Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia 12 12 

2. 
FKIP/Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Jawa 26 26 

3. FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris 6 6 

4. FKIP/Pendidikan Matematika 35 35 

5. FKIP/Pendidikan IPA 1 1 

6. FKIP/Pendidikan Teknik Otomotif 2 2 

7. Fakultas Ekonomi/Manajemen 8 8 

8. Fakultas Pertanian/Agribisnis 7 7 
9. Fakultas Pertanian/Peternakan 1 1 
10. Fakultas Teknik/Teknik Sipil 2 2 

Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer diolah (2013) 

 

 
B. Hasil Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

 Validitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau tingkat 

kesahihan suatu instrumen. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan 

rumus Korelasi Pearson (Corelations Product Moment). Di mana syarat 

minimal suatu instrumen untuk dianggap valid adalah jika nilai rhitung ≥0,3 

dan sebaliknya jika nilai rhitung <0,3 maka instrumen dianggap tidak valid 

dan tidak dapat digunakan untuk penelitian (Sugiyono, 2007: 115). 
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Tabel 4 
Hasil Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan 
Corrected Item-Total 

Correlation 

 
Produk (X1) 

1 0,815 
2 0,671 
3 0,629 

 
Harga (X2) 

1 0,929 
2 0,485 
3 0,588 

Promosi (X3) 

1 0,941 
2 0,605 
3 0,583 
4 0,927 

 
Distribusi (X4) 

1 0,950 
2 0,819 
3 0,917 

Kelompok Referensi 
(X5) 

1 0,829 
2 0,588 
3 0,806 
4 0,761 
5 0,735 

Keputusan Pembelian 
(Y) 

1 0,794 
2 0,637 
3 0,420 
4 0,408 
5 0,495 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
 
 

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas diketahui bahwa nilai r 

hitung per item pertanyaan dan r hitung per variabel nilainya positif dan 

lebih dari 0,3, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner terbukti valid, 

artinya pertanyaan pada kuesioner mampu untuk menangkap suatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut.  
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2. Uji Reliabilitas 

Kuesioner disebut reliabel jika mampu memberikan hasil yang 

konsisten bila dipakai secara berulang kali dengan asumsi kondisi pada saat 

pengukuran tidak berubah. Kriteria yang dipakai adalah dengan melihat 

besarnya nilai Cronbach Alpha.  

Tabel 5 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Pertanyaan 
Cronbach's 

Alpha if Item 
Deleted 

Cronbach’s 
Alpha  

 
Produk (X1) 

1 0,643 
0,834 2 0,801 

3 0,835 
 

Harga (X2) 
1 0,443 

0,788 2 0,849 
3 0,821 

Promosi (X3) 

1 0,781 

0,880 2 0,903 
3 0,916 
4 0,779 

 
Distribusi (X4) 

1 0,884 
0,949 2 0,983 

3 0,907 

Kelompok Referensi 
(X5) 

1 0,851 

0,894 
2 0,904 
3 0,856 
4 0,867 
5 0,874 

Keputusan Pembelian 
(Y) 

1 0,638 

0,763 
2 0,683 
3 0,758 
4 0,758 
5 0,751 

Sumber: Data Primer Diolah (2013). 
 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas diketahui bahwa 

semua variabel menghasilkan nilai Alpha ≥0,6 dan Cronbach Alpha if Item 

Deleted ≥0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner terbukti reliabel, 
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artinya pertanyaan dalam kuesioner mampu memberikan hasil yang 

konsisten bila dipakai secara berulang kali dengan asumsi kondisi pada saat 

pengukuran tidak berubah, sehingga kuesioner tersebut dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data field dengan 100 responden. 

 

C. Hasil Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen (X) yang terdiri produk, harga, promosi, dan 

distribusi, terhadap variabel dependen (Y) yaitu keputusan pembelian.  

a. Model Hubungan I 

Dari perhitungan analisis regresi linear berganda yang model I 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 6 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda  

Variabel 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
pvalue Keterangan 

Produk 0,299 0,002 Positif dan Signifikan 

Harga 0,207 0,029 Positif dan Signifikan 

Promosi -0,017 0,857 Negatif dan tidak 
Signifikan 

Distribusi 0,212 0,027 Positif dan Signifikan 

Sumber: Data Primer Diolah (2013). 
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Berdasarkan Tabel 6, model persamaan regresi yang dapat dituliskan 

dari hasil uji regresi linear berganda adalah: 

Y = 0,299 X1 + 0,207 X2 + -0,017 X3 + 0,212 X4  

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Koefisien produk (X1) bernilai Standardized Coefficients Beta 0,299 

bertanda positif dan nilai pvalue 0,002 sehingga signifikan, artinya jika 

produk tersebut mempunyai kualitas yang bagus, modelnya menarik 

dan fiturnya lengkap, maka keputusan pembelian akan terjadi. 

b. Koefisien harga (X2) bernilai Standardized Coefficients Beta 0,207 

bertanda positif dan nilai pvalue 0,029 sehingga signifikan, artinya jika 

harga produk wajar sesuai dengan harga pesaing, kemudian harga 

tersebut sesuai dengan nilai produknya, dan juga penjual akan 

memberikan potongan harga saat pembelian, maka keputusan 

pembelian akan terjadi. 

c. Koefisien promosi (X3) bernilai Standardized Coefficients Beta -0,017 

bertanda negatif dan nilai pvalue 0,857 sehingga tidak signifikan, 

artinya promosi yang dilakukan melalui iklan, informasi yang 

disampaikan oleh personal selling, pelayanan pramuniaga, dan 

pemberian hadiah saat pembelian, tidak menjadi faktor utama dalam 

keputusan pembelian. 

d. Koefisien distribusi (X4) bernilai Standardized Coefficients Beta 0,212 

bertanda positif dan nilai pvalue 0,027 sehingga signifikan, artinya jika 
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distribusi atau lokasi penjualan itu nyaman, strategis, mudah dijangkau, 

dan parkir kendaraan mudah, maka keputusan pembelian akan terjadi. 

 
 

Tabel 7 
Hasil Uji F 

Variabel Adjusted R 
Square pvalue Keterangan 

X1, X2, X3, X4 0,142 0,001 Positif dan Signifikan 

Sumber: Data Primer Diolah (2013). 

Berdasarkan Tabel 7, hasil Uji F adalah: 

b. Uji Simultan 

Uji Simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan (bersama-sama). Hasil perhitungan 

uji F diketahui nilai pvalue sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai α= 0,05. 

Artinya secara simultan (bersama-sama) variabel produk, harga, promosi, 

dan distribusi berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian. Secara kenyataan di lapangan, mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Purworejo menggunakan handphone BlackBerry karena 

produk tersebut mempunyai banyak fasilitas jejaring sosial yang dapat  

diakses dengan mudah melalui BlackBerry serta adanya layanan push e-

mail. Harga BlackBerry yang bervariasi dari yang murah sampai mahal, 

serta produk dapat diperolah dengan mudah.  

 

c. Koefisien Determinasi 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui variasi perubahan 

pada variabel terikat yang disebabkan oleh variasi perubahan variabel bebas. 
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Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat terlihat 

dari besarnya koefisien determinasi (Adjusted R Square).  

Dari hasil perhitungan pada tabel 7 diperoleh hasil nilai R2 = 0,142 

artinya 14,2% keputusan pembelian dipengaruhi oleh produk, harga, 

promosi, dan distribusi. Sedangkan sisanya sebesar 85,8% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. 

 

d. Model Hubungan II 

Tabel 8 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
pvalue Keterangan 

Produk 0,230 0,007 Positif dan Signifikan 

Harga 0,210 0,013 Positif dan Signifikan 

Promosi 0,029 0,724 Positif dan Tidak 
Signifikan 

Distribusi 0,166 0,048 Positif dan Signifikan 

Kelompok 
Referensi 0,444 0,000 Positif dan Signifikan 

Sumber: Data Primer Diolah (2013). 

Hasil perhitungan analisis regresi linear model II diperoleh persamaan 

sebagai berikut: 

Y = 0,230 X1 + 0,210 X2 + 0,029 X3 + 0,166 X4 + 0,444X5 

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Koefisien kelompok referensi (X5) bernilai 0,444 dan bertanda positif, 

artinya jika sebuah kelompok referensi selalu memberikan informasinya 
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dengan baik, mempunyai kredibilitas yang meyakinkan, banyak 

pengalaman, informasi diberikan terus menerus, dan performancenya 

menarik, maka keputusan pembelian akan terjadi. 

 Berdasarkan Model Hubungan II, yaitu ketika variabel X ditambah 

kelompok referensi menghasilkan bahwa produk, harga, dan distribusi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada 

variabel X3 (promosi) tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

handphone BlackBerry, walaupun promosi naik akan meningkatkan 

keputusan pembelian. Sehingga ada atau tidaknya promosi, mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Purworejo akan melakukan pembelian 

handphone BlackBerry karena faktor produk, harga, distribusi, dan 

kelompok referensi. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

 

 
A. Kesimpulan  

1. Variabel produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian handphone BlackBerry. 

2. Variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian handphone BlackBerry. 

3. Variabel promosi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian handphone BlackBerry. 

4. Variabel distribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian handphone BlackBerry. 

5. Variabel produk, harga, promosi, dan distribusi secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

handphone BlackBerry. 

6. Variabel kelompok referensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian handphone BlackBerry. 

 
 

B. Implikasi Penelitian 

1. Praktis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bauran pemasaran dan 

kelompok referensi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Semua 

variabel berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kecuali 

 64 
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variabel promosi. Hal ini disebabkan karena dalam promosi produk 

handphone BlackBerry kebanyakan dilebih-lebihkan dan promosinya masih 

sama dengan produk yang lain, sedangkan konsumen sekarang kritis 

terhadap semua itu. Konsumen lebih yakin dan percaya kepada pengalaman 

pemakai produk secara langsung untuk melakukan keputusan pembelian. 

Oleh sebab itu bagi perusahaan yang ingin maju, manfaat yang bisa diambil 

dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan menentukan strategi 

dalam pemasaran. Strategi promosi harus dibuat dengan cara dan model 

yang berbeda dan lebih menarik dari yang sudah kebanyakan ada supaya 

keputusan pembelian konsumen semakin meningkat. Sedangkan variabel 

kelompok referensi dalam penelitian ini berpengaruh paling kuat, sehingga 

bagi perusahaan bisa menerapkan strategi pemasaran dengan mengamati 

suatu kelompok yang telah melakukan pembelian sesuai dengan keinginan 

konsumen atau konsumen merasa puas dengan produk tersebut sehingga 

bisa menjadi acuan bagi calon konsumen berikutnya. Usaha perusahaan 

adalah menciptakan produk yang berkualitas dan memuaskan konsumen 

2. Teoritis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bauran pemasaran dan 

kelompok referensi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal 

tersebut diperkuat hasil penelitian terdahulu oleh Surjana bahwa bauran 

pemasaran dan kelompok referensi berpengaruh baik secara simultan 

maupun parsial terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa dalam bauran pemasaran yaitu variabel promosi 

berpengaruh tehadap keputusan pembelian namun tidak signifikan. Hal 
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tersebut juga diperkuat penelitian terdahulu oleh Saputra bahwa promosi 

penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

 

C. Saran  

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai keputusan 

pembelian Handphone BlackBerry, disarankan dapat menambah variabel-

variabel yang berbeda dengan variabel yang sebelumnya untuk memperkaya 

pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian Handphone BlackBerry seperti faktor motivasi, persepsi, sikap, 

dan melibatkan jumlah responden yang lebih besar sehingga mendapatkan 

hasil yang lebih akurat. 
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LAMPIRAN 1 

 

 

1. Kuesioner 

2. Hasil Perhitungan Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 

 

 

1. Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda,             

Uji Parsial, Uji Simultan, Koefisien Determinasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER 

Kepada Yth. 

Saudara Responden Penelitian 

di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan skripsi yang sedang saya lakukan untuk meraih gelar 

Sarjana S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Muhammadiyah 

Purworejo, saya bermaksud melakukan penelitian mengenai sikap konsumen dengan 

judul ”Pengaruh Bauran Pemasaran dan Kelompok Referensi terhadap 

Keputusan Pembelian Handphone BlackBerry (Studi pada Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Purworejo)”. 

Maka saya mohon bantuan Saudara/i untuk menjadi responden penelitian 

dengan mengisi kuesioner yang saya ajukan secara lengkap dan jujur sesuai dengan 

PERSEPSI Saudara/i, mengenai Bauran Pemasaran dan Kelompok Referensi dalam 

keputusan pembelian handphone BlackBerry. Atas partisipasi dan kerjasamanya, 

saya ucapkan terima kasih. 

 

 Purworejo,     Agustus 2013 

Hormat saya, 

 

 

Robaniyati 

 

 



IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama :  ……………………………………………………………… 

Jenis Kelamin :  Laki-laki/Perempuan 

Umur :  ……………………………………………………………… 

Fakultas/Progdi : ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR KUESIONER 
 
 

Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang anda pilih! 

Keterangan : 

SS :  Sangat Setuju 

S : Setuju 

N :  Netral 

TS :  Tidak Setuju 

STS :  Sangat Tidak Setuju 

 
 
I. Produk 

No. Pernyataan 
5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

1. Kualitas handphone BlackBerry 
sesuai dengan  harapan saya.      

2. Model handphone BlackBerry 
menarik.      

3. Fitur handphone BlackBerry 
lengkap.      

 
 

II. Harga 

No. Pernyataan 
5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

1. Harga handphone BlackBerry 
wajar sesuai dengan pesaing.      

2. 
 Harga handphone BlackBerry 
yang ditawarkan sesuai dengan 
nilai produk. 

     

3. 
Ada potongan harga pada 
pembelian handphone 
BlackBerry.  

     

 
 



III. Promosi 

No. Pernyataan 
5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

1. Iklan dari produsen tentang 
handphone BlackBerry menarik.      

2. 

Informasi yang disampaikan 
kepada konsumen tentang 
handphone BlackBerry melalui 
personal selling cukup lengkap 
dan jelas.  

     

3. 

Keramahan pramuniaga 
handphone BlackBerry dalam 
melayani pembeli mampu 
menarik minat konsumen. 

     

4. Mendapat hadiah bila membeli 
handphone BlackBerry.      

 

IV. Distribusi  

No. Pernyataan 
5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

1. Lokasi pembelian handphone 
BlackBerry nyaman.      

2. Lokasi pembelian handphone 
BlackBerry sangat strategis.      

3. 

Lokasi pembelian handphone 
BlackBerry mudah dijangkau 
dengan kendaraan umum atau 
tempat parkir mudah. 

     

 

V. Kelompok Referensi 

No. Pernyataan 
5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

1. 

Kelompok Referensi memberikan 
informasi tentang spesifikasi 
handphone BlackBerry dengan 
baik. 

     

2. 

Kredibilitas yang baik dari 
kelompok referensi membuat saya 
percaya pada informasi tentang 
handphone BlackBerry yang 
diberikannya.  

     



3. 

Saya percaya pada informasi yang 
diberikan oleh kelompok referensi 
karena pengalamannya dalam 
menggunakan handphone 
BlackBerry. 

     

4. 

Informasi yang selalu diberikan 
oleh kelompok referensi 
membuat saya tertarik pada 
handphone BlackBerry yang saya 
gunakan sekarang. 

     

5. 

Performance dari kelompok 
referensi membuat saya tertarik 
pada handphone BlackBerry yang 
diinformasikan. 

     

 

VI. Keputusan Pembelian 

 

No. Pernyataan 
5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

1. 
Saya membutuhkan handphone 
BlackBerry untuk mempermudah 
komunikasi dengan orang lain. 

     

2. 
Saya mendapat informasi tentang 
handphone BlackBerry dari 
berbagai media. 

     

3. 

Setelah melakukan evaluasi, 
informasi dari teman 
(kelompok referensi) lebih 
meyakinkan untuk membuat 
keputusan pembelian handphone 
BlackBerry. 

     

4. 
Membeli handphone BlackBerry 
karena adanya kebutuhan. 

     

5. 
Saya merasa puas pada 
handphone BlackBerry yang saya 
beli. 

     

 



 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PRODUK (X1) 
 

Correlations 

  X1_1 X1_2 X1_3 Total_X1 

X1_1 Pearson Correlation 1 .737** .671** .932** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 
X1_2 Pearson Correlation .737** 1 .480** .834** 

Sig. (2-tailed) .000  .007 .000 

N 30 30 30 30 
X1_3 Pearson Correlation .671** .480** 1 .835** 

Sig. (2-tailed) .000 .007  .000 

N 30 30 30 30 
Total_X1 Pearson Correlation .932** .834** .835** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.834 3 

 
 
 
 
 



 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1_1 4.0667 .94443 30
X1_2 4.0000 .74278 30
X1_3 4.0000 .87099 30

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1_1 8.0000 1.931 .815 .643 
X1_2 8.0667 2.754 .671 .801 
X1_3 8.0667 2.478 .629 .835 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS HARGA (X2) 
 
Correlations 

Correlations 

  X2_1 X2_2 X2_3 Total_X2 

X2_1 Pearson Correlation 1 .697** .796** .967** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 
X2_2 Pearson Correlation .697** 1 .301 .729** 

Sig. (2-tailed) .000  .106 .000 

N 30 30 30 30 
X2_3 Pearson Correlation .796** .301 1 .862** 

Sig. (2-tailed) .000 .106  .000 

N 30 30 30 30 
Total_X2 Pearson Correlation .967** .729** .862** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 

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

 
Reliability 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.788 3 

 
 
 
 



 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X2_1 3.6667 .66089 30
X2_2 3.8333 .69893 30
X2_3 4.0000 .98261 30

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X2_1 7.8333 1.868 .929 .443 
X2_2 7.6667 2.437 .485 .849 
X2_3 7.5000 1.569 .588 .821 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PROMOSI (X3) 
 
 
Correlations 
 
 

Correlations 

  X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 Total_X3 

X3_1 Pearson Correlation 1 .694** .745** .950** .967**

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000

N 30 30 30 30 30
X3_2 Pearson Correlation .694** 1 .282 .764** .785**

Sig. (2-tailed) .000  .131 .000 .000

N 30 30 30 30 30
X3_3 Pearson Correlation .745** .282 1 .654** .777**

Sig. (2-tailed) .000 .131  .000 .000

N 30 30 30 30 30
X3_4 Pearson Correlation .950** .764** .654** 1 .960**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000

N 30 30 30 30 30
Total_X3 Pearson Correlation .967** .785** .777** .960** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30

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

 
Reliability 
 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 



 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.880 4 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X3_1 3.9667 .55605 30
X3_2 3.7333 .69149 30
X3_3 3.6333 .71840 30
X3_4 4.0000 .58722 30

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X3_1 11.3667 2.792 .941 .781 
X3_2 11.6000 2.938 .605 .903 
X3_3 11.7000 2.907 .583 .916 
X3_4 11.3333 2.713 .927 .779 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS DISTRIBUSI (X4) 
 
Correlations 

Correlations 

  X4_1 X4_2 X4_3 Total_X4 

X4_1 Pearson Correlation 1 .832** .967** .977** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 
X4_2 Pearson Correlation .832** 1 .793** .919** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 30 30 30 30 
X4_3 Pearson Correlation .967** .793** 1 .964** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 30 30 30 30 
Total_X4 Pearson Correlation .977** .919** .964** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.949 3 

 
 
 
 
 



 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X4_1 4.2333 .67891 30
X4_2 4.0333 .71840 30
X4_3 4.2000 .71438 30

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X4_1 8.2333 1.840 .950 .884 
X4_2 8.4333 1.909 .819 .983 
X4_3 8.2667 1.789 .917 .907 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KELOMPOK REFERENSI (X5) 
 

Correlations 

  X5_1 X5_2 X5_3 X5_4 X5_5 Total_X5 

X5_1 Pearson Correlation 1 .801** .726** .592** .645** .897**

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30
X5_2 Pearson Correlation .801** 1 .409* .476** .383* .731**

Sig. (2-tailed) .000  .025 .008 .037 .000

N 30 30 30 30 30 30
X5_3 Pearson Correlation .726** .409* 1 .803** .762** .887**

Sig. (2-tailed) .000 .025  .000 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30
X5_4 Pearson Correlation .592** .476** .803** 1 .699** .855**

Sig. (2-tailed) .001 .008 .000  .000 .000

N 30 30 30 30 30 30
X5_5 Pearson Correlation .645** .383* .762** .699** 1 .823**

Sig. (2-tailed) .000 .037 .000 .000  .000

N 30 30 30 30 30 30
Total_X5 Pearson Correlation .897** .731** .887** .855** .823** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
 
 
 



 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.894 5 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X5_1 4.0000 .78784 30
X5_2 3.9667 .76489 30
X5_3 3.6667 .84418 30
X5_4 3.6000 .81368 30
X5_5 3.7667 .67891 30

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X5_1 15.0000 6.690 .829 .851 
X5_2 15.0333 7.620 .588 .904 
X5_3 15.3333 6.506 .806 .856 
X5_4 15.4000 6.800 .761 .867 
X5_5 15.2333 7.495 .735 .874 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 
 
 
Correlations 
 

Correlations 

  Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Total_Y 

Y_1 Pearson Correlation 1 .809** .664** .310 .443* .875**

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .095 .014 .000

N 30 30 30 30 30 30
Y_2 Pearson Correlation .809** 1 .367* .194 .478** .784**

Sig. (2-tailed) .000  .046 .305 .008 .000

N 30 30 30 30 30 30
Y_3 Pearson Correlation .664** .367* 1 .220 .136 .637**

Sig. (2-tailed) .000 .046  .243 .475 .000

N 30 30 30 30 30 30
Y_4 Pearson Correlation .310 .194 .220 1 .481** .586**

Sig. (2-tailed) .095 .305 .243  .007 .001

N 30 30 30 30 30 30
Y_5 Pearson Correlation .443* .478** .136 .481** 1 .743**

Sig. (2-tailed) .014 .008 .475 .007  .000

N 30 30 30 30 30 30
Total_Y Pearson Correlation .875** .784** .637** .586** .743** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000  
N 30 30 30 30 30 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 



Cronbach's 
Alpha N of Items 

.763 5 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y_1 4.4000 .67466 30
Y_2 4.3333 .75810 30
Y_3 4.0667 .78492 30
Y_4 4.4333 .62606 30
Y_5 3.9333 1.01483 30

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Y_1 16.7667 5.013 .794 .638 
Y_2 16.8333 5.109 .637 .683 
Y_3 17.1000 5.679 .420 .758 
Y_4 16.7333 6.202 .408 .758 
Y_5 17.2333 4.668 .495 .751 

 



ANALISIS REGRESI 
 

Regression 
 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Distribusi, 

Promosi, Harga, 

Produk 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: keputusanPembelian 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,421a ,177 ,142 1,03355

a. Predictors: (Constant), Distribusi, Promosi, Harga, Produk 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21,829 4 5,457 5,109 ,001a

Residual 101,481 95 1,068   

Total 123,310 99    

a. Predictors: (Constant), Distribusi, Promosi, Harga, Produk 

b. Dependent Variable: keputusanPembelian 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,682 1,973  7,947 ,000

Produk ,267 ,084 ,299 3,189 ,002

Harga ,158 ,072 ,207 2,212 ,029

Promosi -,015 ,082 -,017 -,181 ,857

Distribusi ,150 ,066 ,212 2,253 ,027



Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Distribusi, 

Promosi, Harga, 

Produk 

. Enter 

a. Dependent Variable: keputusanPembelian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS REGRESI 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Kelompok_Refer
ensi, Harga, 
Promosi, 
Distribusi, 
Produka 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .605a .366 .332 .91182 2.115 
a. Predictors: (Constant), Kelompok_Referensi, Harga, Promosi, Distribusi, Produk 
b. Dependent Variable: Keputusan_Pembelian 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 45.157 5 9.031 10.863 .000a

Residual 78.153 94 .831   
Total 123.310 99    

a. Predictors: (Constant), Kelompok_Referensi, Harga, Promosi, Distribusi, Produk 
b. Dependent Variable: Keputusan_Pembelian 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 10.093 2.036  4.958 .000

Produk .206 .075 .230 2.750 .007

Harga .160 .063 .210 2.543 .013

Promosi .026 .073 .029 .354 .724

Distribusi .117 .059 .166 2.001 .048

Kelompok_Referensi .303 .057 .444 5.297 .000
a. Dependent Variable: Keputusan_Pembelian 
 
 
 
 
 
 
 



 
Coefficientsa 

Model 

Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 Produk .286 .273 .226

Harga .238 .254 .209

Promosi .009 .036 .029

Distribusi .201 .201 .163

Kelompok_Referensi .489 .479 .435
a. Dependent Variable: Keputusan_Pembelian 

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 20.9893 23.9537 22.3700 .67537 100 
Residual -1.90603 1.85127 .00000 .88850 100 
Std. Predicted Value -2.044 2.345 .000 1.000 100 
Std. Residual -2.090 2.030 .000 .974 100 
a. Dependent Variable: Keputusan_Pembelian 
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