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ABSTRACT 

 

 

Consumer buying decision is important things that a company have to consider. This research is 

purposed to analyze the effect of advertising toward consumer buying decision at ADA Department Store 

Pati, to analyze the effect of selling promotion consumer buying decision at ADA Department Store Pati, 

to knowing dominant factor that affected the consumer buying decision at ADA Department Store Pati.   

The questionairre spread among 200  consumers at ADA Department Store Pati with convenience 

sampling technique. Technique analysis used is multiple regression analysis. 

Based on the result and analysis, it can concluded that:  Advertising and selling promotion have 

positive effect toward consumer buying decision at ADA Department Store Pati. The dominant factor 

affected consumer buying decision is selling promotion, because it has significant effect bigger than 

advertising. 
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SARIPATI 

 

Keputusan pembelian adalah hal penting untuk diperhatikan karena berhubungan dengan 

kesuksesan sebuah usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh periklanan dan 

pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar Swalayan ADA Pati. 

Selain itu, mengetahui faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian 

konsumen.  

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 200 kuesioner kepada responden terpilih. Pemilihan 

sample dilakukan dengan teknik convinience sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. 

Hasil pembahasan dan analisis disimpulkan periklanan dan promosi penjualan berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar Swalayan ADA Pati. Yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar Swalayan ADA Pati adalah promosi 

penjualan. Karena promosi penjualan memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari pada periklanan. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan usaha dalam bidang industri ritel dewasa ini sangat pesat, khususnya industri 

ritel modern. Dalam periode enam tahun terakhir, dari tahun 2007–2012, jumlah gerai ritel 

modern di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% per tahun. Pada tahun 2007, 

jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, kemudian pada tahun 2012 

mencapai 18.152 gerai tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia. Pertumbuhan jumlah gerai 

tersebut tentu saja diikuti dengan pertumbuhan penjualan 

(http://www.marketing.co.id/blog/2013/01/03/brand-switching-analysis-dalam-industri-ritel-

modern). Sementara itu di tahun 2013 Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia 

(Aprindo) Satria Hamid memproyeksikan pertumbuhan di sektor ini mencapai 10% 

(http://www.surabayapost.co.id/? 

mnu=berita&act=view&id=348da8d53eef840b25d08da3f236972c&jenis=c81e728d9d4c2f636f0

67f89cc14862c). 

Salah satu penyebabnya tumbuhnya industri ritel di Indonesia adalah tuntutan kebutuhan 

akan tempat belanja dengan ragam produk yang bervariasi, suasana belanja yang nyaman, 

kemudahan dalam menemukan produk. Selain itu, perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih 

membutuhkan kemudahan untuk belanja menjadi penyebab menjamurnya bisnis ritel di 

Indonesia (Dahmiri, 2009). Perubahan yang dimaksud misalnya yang sebelumnya cukup puas 

dengan hanya membeli di toko atau pasar tradisional, kini merasa bangga jika dapat berbelanja di 

sebuah pertokoan modern seperti swalayan. 

Salah satu perusahaan ritel yang ikut meramaikan persaingan di industri ritel adalah Pasar 

Swalayan ADA. Jaringan bisnis dari Pasar Swalayan ADA ini bisa ditemukan di beberapa kota, 

seperti di Semarang dan Kudus. Bahkan untuk di Semarang, terdapat 4 lokasi Pasar Swalayan 

ADA yaitu di jalan Majapahit, jalan Fatmawati, jalan MGR Soegijapranata dan jalan Setiabudi. 

Memasuki usianya yang ke 25 tahun, Pasar Swalayan ADA kembali melebarkan sayap usahanya 

dengan membuka cabang baru di Pati, tepatnya di Jalan Pemuda 302 A. Pasar Swalayan ADA 

Pati merupakan cabang yang ketujuh dan merupakan cabang ketiga di luar kota Semarang 

(http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/07/1918 69/Swalayan-Ada-

Buka-Cabang-di-Pati). 

http://www.surabayapost.co.id/
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/07/1918
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Sebagai pendatang baru dalam usaha ritel di kota Pati, hal ini mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian menyangkut aspek pemasaran yang dilakukan oleh Pasar Swalayan ADA 

Pati. Kehadiran Pasar Swalayan ADA Pati pasti akan menambah persaingan usaha dalam 

menarik konsumen untuk mau berbelanja di toko tersebut. Setidaknya Pasar Swalayan ADA Pati 

akan bersaing dengan toko-toko lainnya yang sebelumnya telah menjadi pilihan belanja 

masyarakat di kota Pati seperti toko Luwes, toko Surya Baru dan toko Rame.  Alasan dipilihnya 

Pasar Swalayan ADA Pati  adalah karena Pasar Swalayan ADA Pati  melakukan promosi dengan 

cukup gencar ditengah persaingan sehingga menarik untuk diteliti apakah hal ini berpengaruh 

pada keputusan pembelian konsumennya. 

Tingkat persaingan yang dihadapi oleh Pasar Swalayan ADA Pati dapat saja membuatnya 

mengalami kegagalan dalam melaksanakan pemasaran jika tidak mampu menyusun rencana 

pemasaran yang baik. Sebaliknya, dapat juga memungkinkan Pasar Swalayan ADA Pati 

bertambah maju, bila mampu menyusun rencana pemasaran yang baik. Dalam rangka menyusun 

rencana pemasaran yang baik tersebut maka Pasar Swalayan ADA Pati harus menganalisa 

perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Kemampuan di dalam menganalisa 

keputusan pembelian konsumen berarti keberhasilan di dalam menyelami jiwa kosumen dalam 

memenuhi kebutuhannya (Agustinus dan Iman, 2006).  

Keputusan pembelian konsumen itu sendiri secara umum dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Salah satu faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

adalah bauran promosi. Menurut Stanton (2000), bauran promosi (promotional mix) adalah 

kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat 

promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. 

Betapa berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin 

bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. 

Keterkaitan antara bauran promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pernah dikaji 

sebelumnya. Kusuma (2007) menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan dari 

periklanan, promosi penjualan, personal selling dan publisitas terhadap keputusan pembelian di 

Swalayan Golden Tulungagung. Satriya (2007) menemukan adanya pengaruh positif yang 

signifikan promosi penjualan, periklanan, public relation dan personal selling terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Dealer Sentral Yamaha Blitar. Klarisa et al (2013) 

menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan dari bauran promosi yang terdiri dari 
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periklanan, promosi penjualan dan personal selling terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli di Swalayan Maxi Balikpapan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari ketiga penelitian di atas dengan maksud untuk 

melihat konsistensi temuan penelitian terkait dengan pengaruh bauran promosi terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Adapun faktor pembedanya terletak pada perbedaan objek 

penelitian dan variabel bauran promosi yang digunakan. Perbedaan objek penelitian dapat saja 

memberikan temuan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sementara itu dalam 

pemilihan variabel bauran promosi, dalam penelitian ini tidak digunakan semua unsur bauran 

promosi. Alasan digunakannya kedua bauran promosi yaitu periklanan dan promosi penjualan 

adalah karena pihak Pasar Swalayan ADA Pati  melakukan kedua jenis promosi ini daripada 

jenis bauran promosi lainnya. Hal ini mengingat bahwa pada kenyataannya setiap perusahaan 

dapat menggunakan satu atau lebih variabel bauran promosi (promotional mix) guna menarik 

konsumen untuk mau membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Berdasarkan 

pengamatan awal penulis pada Pasar Swalayan ADA Pati, setidaknya ada dua variabel bauran 

promosi (promotional mix) yang digunakan oleh Pasar Swalayan ADA Pati yaitu periklanan dan 

promosi penjualan. 

Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh bauran 

promosi terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar Swalayan ADA Pati.   

Persoalan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka persoalan penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1 Bagaimana pengaruh periklanan terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar 

Swalayan ADA Pati? 

2 Bagaimana pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Pasar Swalayan ADA Pati? 

3 Manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Pasar Swalayan ADA Pati? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 
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1 Mengetahui pengaruh periklanan terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar 

Swalayan ADA Pati. 

2 Mengetahui pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Pasar Swalayan ADA Pati. 

3 Mengetahui faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Pasar Swalayan ADA Pati. 

TELAAH TEORITIS 

Bauran Promosi 

Kotler dan Keller (2009) mendefinisikan promosi yaitu sarana yang digunakan perusahaan 

dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen langsung atau 

tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Menurut Swastha dan Irawan 

(2008), promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Perusahaan dalam hal mengungkapkan kebijaksanaan promosi perlu memperhatikan 

kegiatan-kegiatan promosi yang perlu dipertimbangkan dengan tujuan untuk memaksimalkan 

pencapaian target pasar, yang dikenal dengan bauran promosi. Menurut Swastha dan Irawan 

(2008), bauran promosi (promotional mix) adalah kombinasi strategi yang paling baik dari 

periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain yang semuanya direncanakan untuk 

mencapai tujuan penjualan.  

Kotler (2005) mengatakan bahwa unsur bauran promosi (promotional mix) terdiri atas lima 

perangkat utama, yaitu: 

1. Periklanan (advertising): merupakan setiap bentuk presentasi dan promosi non personal yang 

memerlukan biaya tentang gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Bisa melalui 

iklan media massa yang ada, atau iklan luar ruangan seperti pemasangan billboard, spanduk 

dan poster. 

2. Promosi penjualan (sales promotion): berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong 

keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Meliputi pajangan-pajangan 

(display) di sejumlah titik/lokasi penting pemasaran, bingkisan, discount, kupon belanja. 

3. Hubungan masyarakat dan publisitas (public relation and publicity): berbagai program untuk 

mempromosikan dan/atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Aplikasi 

dari komponen ini adalah ikut serta atau mengadakan acara-acara tertentu yang sifatnya tidak 
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murni profit orientes dengan instansi lain, misalkan dengan menggelar acara malam bakti 

sosial atau penggalangan dana. 

4. Penjualan pribadi (personal selling): interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih 

untuk melakukan suatu presentasi, menjawab langsung dan menerima pesanan. Contohnya 

adalah Sales presentations, pertemuan / seminar penjualan. Intinya adalah dapat bertatap 

muka secara langsung atau melalui telepon.  

5. Pemasaran langsung (direct marketing): penggunaan surat, telepon, faksimil, e-mail dan alat 

penghubung nonpersonal lain untuk berkomunikasi atau mendapatkan tanggapan langsung 

dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. 

Dari kelima unsur bauran promosi (promotion mix) tersebut di atas, yang menjadi kajian lebih 

lanjut dalam penelitian ini adalah periklanan dan promosi penjualan. 

Periklanan 

Menurut Lee dan Johnson (2007) pengertian periklanan adalah komunikasi komersil dan  

nonpersonal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditranmisikan ke suatu 

khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail 

(pengeposan langsung), reklame luar ruang, atau kendaraan umum. Sedangkan menurut Kotler 

dan Armstrong (2008) bahwa periklanan merupakan semua bentuk terbayar dari presentasi non 

pribadi dan promosi ide barang, atau jasa oleh sponsor tertentu. 

Terdapat sejumlah fungsi dari periklanan diantaranya adalah sebagai berikut: (Shimp, 2003) 

a. Informing (memberi informasi) 

Periklanan membuat konsumen sadar akan merek baru, mendidik mereka berbagai fitur 

dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Periklanan 

juga meningkatkan jumlah permintaan terhadap merek yang telah ada, dan meningkatkan 

puncak kesadaran dalam benak konsumen untuk merek yang sudah ada dalam kategori 

produk yang matang. 

b. Persuading (mempersuasi) 

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) pelanggan untuk mencoba 

produk dan jasa yang diiklankan. 

c. Reminding (mengingatkan) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan konsumen. Saat 

kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan produk yang diiklankan, dampak 
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periklanan di masa lalu memungkinkan merek pengiklan untuk hadir di benak konsumen 

sebagai suatu kandidat merek yang akan dibeli. 

d. Adding Value (memberikan nilai tambah) 

Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. 

Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang sebagai lebih elegan, lebih 

bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. 

e. Assisting (bantuan untuk upaya lain perusahaan) 

Peran penting lain dari periklanan, adalah membantu perwakilan penjualan. Iklan 

mengawali proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan pendahuluan 

yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan 

yang prospektif. 

Perusahaan yang menggunakan periklanan sebagai alat promosi dapat memilih sejumlah 

media untuk beriklan.  Menurut Tjiptono (2008) bahwa media yang dapat digunakan diantaranya 

adalah: media cetak (seperti surat kabar, majalah, tabloid, brosur, selebaran), media elektronik 

(seperti televisi, radio), dan media luar ruang (seperti  papan iklan, booklet, poster, baliho, 

spanduk, umbul-umbul, balon raksasa, dan lainnya). 

Promosi Penjualan 

Promosi penjualan menurut Kotler dan Armstrong (2008), adalah insentif jangka pendek 

untuk mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa. Sedangkan menurut 

Assauri (2007), promosi penjualan adalah kegiatan promosi selain advertensing, personal 

selling, dan publisitas, yang dapat mendorong pembelian oleh konsumen, dan meningkatkan 

efektivitas penyalur dengan mengadakan pameran, display, eksibisi, peragaan atau demontrasi 

dan berbagai kegiatan penjualan yang lain, dilakukan sewaktu-waktu, dan tidak bersifat rutin. 

Ada beberapa tujuan promosi penjualan sebagaimana dikemukakan oleh Alma (2004) 

diantaranya adalah: menarik para pembeli baru, memberikan hadiah atau penghargaan kepada 

para konsumen-konsumen atau pelanggan lama, meningkatkan daya pembelian ulang dari 

konsumen lama, menghindarkan konsumen lari ke merek lain, mempopulerkan merek atau 

meningkatkan loyalitas, serta meningkatkan volume penjualan dalam rangka memperluas 

“market share” jangka panjang. 

Perusahaan yang menggunakan promosi penjualan dapat memilih sejumlah alat promosi.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) bahwa alat promosi penjualan yang dapat digunakan 
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diantaranya adalah: sampel produk, kupon, pengembalian tunai, harga khusus, premi, barang 

khusus iklan, penghargaan dukungan, pajangan dan demonstrasi di titik pembelian, kontes, 

undian serta permainan. 

Keputusan Pembelian 

Keputusan adalah suatu pemilihan tindakan dari dua atau lebih pilihan pilihan alternatif 

(Prasetijo dan Ihalauw, 2003). Dengan kata lain, orang yang mengambil keputusan harus 

mempunyai satu pilihan dari beberapa alternatif yang ada. Keputusan pembelian menurut Kotler 

(2005) merupakan tahap dari proses keputusan pembeli yaitu ketika konsumen benar-benar 

membeli produk. Sementara itu, menurut Schiffman dan Kanuk (2004), keputusan pembelian 

adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa 

seseorang dapat membuat keputusan harus tersedia beberapa alternatif pilihan.  

Keputusan yang diambil oleh pembeli untuk membeli sebenarnya merupakan kumpulan dari 

sejumlah keputusan. Setiap keputusan membeli tersebut mempunyai suatu struktur sebanyak 

tujuh komponen. Komponen-komponen tersebut menurut Swastha dan Handoko (2000) adalah: 

(1) keputusan tentang jenis produk, dimana konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain, (2) keputusan tentang 

bentuk produk, dimana konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli bentuk produk 

tertentu juga menyangkut pula ukuran, mutu, corak dan sebagainya, (3) keputusan tentang 

merek, diman konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli, (4) 

keputusan tentang tempat pembelian, dimana konsumen harus mengambil keputusan di mana 

produk yang dikehendaki tersebut akan dibeli, (5) keputusan tentang jumlah produk, dimana 

konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya 

pada suatu saat, (6) keputusan tentang waktu pembelian, dimana konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang kapan harus melakukan pembelian, (7) keputusan tentang cara pembayaran, 

dimana konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran produk 

yang dibeli, apakah secara tunai atau dengan cicilan. 

Kaitan antar Konsep 

Periklanan terhadap Keputusan Pembelian 

Periklanan merupakan salah satu kiat utama yang digunakan perusahaan untuk mengarahkan 

komunikasi pada pembeli sasaran dan masyarakat. Periklanan juga merupakan cara yang paling 
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efektif untuk menyebarkan pesan, membangun preferensi kesan merek, maupun motivasi 

konsumen (Kasali, dalam Novandri, 2010).  

Konsumen menganggap bahwa iklan sebagai jendela informasi sebagai paduan dalam 

mengambil keputusan dalam membeli. Konsumen tentu perlu informasi yang jelas dan lengkap 

terhadap produk yang diiklankan. Melalui informasi yang jelas dan lengkap dari sebuah iklan 

serta didukung dengan penyajian yang menarik maka akan mendorong konsumen  untuk 

memutuskan membeli. 

Keterkaitan antara periklanan terhadap keputusan pembelian pernah dikaji oleh sejumlah 

peneliti. Kusuma (2007) menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan dari periklanan 

terhadap keputusan pembelian di Swalayan Golden Tulungagung. Klarisa et al (2013) 

menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan dari periklanan terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli di Swalayan Maxi Balikpapan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Periklanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar Swalayan ADA 

Pati 

Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian 

Promosi penjualan merupakan suatu upaya yang dilakukan pemasaran untuk mendorong 

calon pembeli agar membeli lebih banyak dan lebih sering (Cummirs dan Mullen, 2004). Dalam 

situasi persaingan bisnis yang tinggi dimana konsumen mempunyai banyak pilihan tempat 

berbelanja, promosi penjualan yang baik akan membuat konsumen berhenti sejenak, membuat 

mereka berfikir tentang sebuah tempat berbelanja, dan bila pengaruh yang ditimbulkan tepat 

akan mengalihkan konsumen, sehingga membuat konsumen untuk memutuskan untuk mengikuti 

promosi penjualan yang ditawarkan. 

Konsumen pada umumnya terbuka terhadap banyak rangsangan yang diterima melalui panca 

indra, dan rangsangan tersebut dapat menarik perhatian konsumen akan keberadaan sebuah 

tempat berbelanja. Oleh karena itu pelaku usaha harus dapat memberikan rangsangan yang dapat 

menarik perhatian konsumen melalui alat-alat promosi penjualan. Menurut Kotler (2005) bahwa 

perusahaan menggunakan alat-alat promosi penjualan untuk mendapatkan tanggapan pembeli 

yang lebih kuat dan lebih cepat. Seluruh alat-alat promosi penjualan dapat berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 
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H1 

H2 

Keterkaitan antara periklanan terhadap keputusan pembelian pernah dikaji oleh sejumlah 

peneliti. Kusuma (2007) menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan dari promosi 

penjualan terhadap keputusan pembelian di Swalayan Golden Tulungagung. Klarisa et al (2013) 

menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan dari promosi penjualan terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli di Swalayan Maxi Balikpapan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H2: Promosi penjualan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar Swalayan 

ADA Pati 

Model Penelitian 

Berdasarkan kaitan antar konsep sebagaimana dijelaskan di atas, maka adapun model 

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

Sumber: Klarisa et al (2013) 

METODE PENELITIAN 

Gambaran Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Pasar Swalayan ADA Pati. Dari 

populasi tersebut dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan metode non probability 

sampling, dengan teknik convinience sampling dimana peneliti mengambil sampel dari anggota 

populasi yang bersedia menjadi responden (Supramono dan Haryanto, 2003). Tidak tersedia 

jumlah populasi secara pasti, untuk itu dalam menentukan jumlah sampel digunakan acuan 

jumlah sampel minimum untuk penelitian studi pemasaran menurut Malhotra (2007) yaitu 

sebanyak 200 orang. Untuk mendapatkan responden sebanyak 200 orang tersebut adalah dengan 

cara penulis beberapa kali mendatangi Pasar Swalayan ADA Pati untuk menemui responden 

yang sedang berbelanja. Selanjutnya penulis meminta kesediaan responden untuk meluangkan 

waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner yang telah dipersiapkan. 

Periklanan (X1)  

Promosi 

Penjualan (X2) 

Keputusan 

Pembelian   (Y) 
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Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data mengenai 

gambaran umum responden, penilaian responden tentang periklanan, promosi penjualan dan 

keputusan pembelian di Pasar Swalayan ADA Pati. Metode pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang terstruktur (structured questionnaire) artinya jawaban pertanyaan yang diajukan 

sudah disediakan.  

Konsep dan Pengukurannya 

Konsep dalam penelitian ini adalah periklanan, promosi penjualan dan keputusan pembelian, 

yang diukur dengan menggunakan skala pengukuran nominal dan ordinal.   

Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab persoalan penelitian adalah teknik analisis 

kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda. Terlebih dahulu dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas terhadap variabel penelitian. Setelah melakukan uji validitas dan 

reliabilitas, langkah berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik yang meliputi: normalitas, 

multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 

Setelah memenuhi syarat uji asumsi klasik, baru dapat dilakukan pengujian terhadap hasil 

analisis regresi berganda. Dalam pengujian keberartian variabel bebas secara individu dipakai uji 

t satu sisi dengan tingkat kepercayaan 95% (=0,05) yaitu dengan membandingkan antara t-

hitung dengan t-tabel dengan pengujian hipotesis. 

Sementara itu, untuk melihat faktor yang paling dominan berpengaruh nyata terhadap 

keputusan pembelian di Pasar Swalayan ADA Pati adalah dengan cara memperhatikan koefisien 

regresi dari masing-masing variabel bebasnya yang signifikan berdasarkan uji t. Koefisien 

regresi yang paling besar itulah yang merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian di Pasar Swalayan ADA Pati. 
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Tabel Definisi operasional: 

Konsep   Definisi  Indikator empirik Sumber  

Periklanan Kegiatan 

yang 

dilakukan 

Pasar 
Swalayan 

ADA Pati 

dalam 

bentuk 

iklan 

seperti 

spanduk, 

katalog  

a. Promosi yang dilakukan Swalayan ADA Pati itu menarik 

b. Logo pasar Swalayan ADA Pati mudah dikenali 

c. Katalog belanja pasar Swalayan ADA Pati berisikan informasi 

yang lengkap tentang produk dan harga jualnya 

d. Pasar Swalayan ADA Pati sering menginformasikan event-

event seperti basar atau pameran melalui media surat kabar 

local 

e. Iklan tentang Pasar Swalayan ADA Pati sering dijumpai 

melalui spanduk di jalan-jalan utama 

f. Slogan “Murah, Lengkap, Semakin Menawan” sesuai dengan 

kenyataan saat berbelanja di Pasar Swalayan ADA Pati 

g. Iklan seperti spanduk yang ditampilkan di Swalayan ADA Pati 

jelas dalam memberikan informasi 

h. Bahasa dalam iklan Swalayan ADA Pati mudah dipahami 

konsumen 

Kotler, 

2010 

Promosi 

penjualan  

Bentuk 

komunika

si 

pemasaran 

yang 

dilakukan 

Pasar 
Swalayan 

ADA Pati  

dalam 

bentuk 

promosi 

melalui 

media 

cetak, 

sampel, 

kupon  

a. Promosi yang dilakukan Swalayan ADA Pati itu menarik 

b. Swalayan ADA Pati sering melakukan publisitas melalui 

media cetak 

c. Pasar Swalayan ADA Pati sering mengadakan basar atau 

pameran 

d. Pasar Swalayan ADA Pati sering membagikan sampel produk 

kepada konsumen yang berkunjung 

e. Pasar Swalayan ADA Pati sering memberikan penawaran 

potongan harga 

f. Pasar Swalayan ADA Pati  sering mengadakan penjualan obral 

pada waktu-waktu tertentu 

g. Pasar Swalayan ADA Pati sering mengadakan program 

pembagian kupon belanja untuk setiap kali berbelanja dengan 

minimal nominal tertentu 

h. Pasar Swalayan ADA Pati sering memberi hadiah bagi 

konsumen yang membeli produk tertentu 

Kotler, 

2010 
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Keputusan 

pembelian 

keputusan 

yang 

diambil 

oleh 

konsumen 

untuk 

membeli 

di Pasar 
Swalayan 

ADA Pati  

a. Tidak banyak pertimbangan untuk memutuskan akan 

membeli produk di Swalayan ADA Pati 

b. Merupakan alternatif pilihan pertama  atau prioritas 

pilihan untuk berbelanja 

c. Membeli di Pasar Swalayan ADA Pati karena tersedia 

beragam jenis produk yang dijual 

d. Membeli di Pasar Swalayan ADA Pati karena produk-

produk yang dijual berkualitas tinggi 

e. Membeli di Pasar Swalayan ADA Pati karena tersedia 

beragam merek produk yang dijual  

f. Membeli di Pasar Swalayan ADA Pati karena lokasinya 

strategis sehingga mudah dijangkau 

g. Membeli di Pasar Swalayan ADA Pati karena produknya 

selalu tersedia kapanpun konsumen ingin membelinya 

h. Membeli di Pasar Swalayan ADA Pati karena teredia 

pilihan cara pembayaran baik cash maupun melalui kartu 

debit/kredit 

Kotler, 

2010 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian Pre-test  

Sebelum melakukan penyebaran kuesioner terhadap 200 responden, peneliti terlebih dahulu 

melakukan pre-test dengan melakukan penyebaran kuesioner sebanyak 30 responden. Dimana 

hasilnya menunjukkan untuk variabel Promosi Penjualan dari 10 pertanyaan kuesioner, ada 1 

yang tidak valid yaitu pertanyaan “Pasar swalayan ADA Pati sering mengadakan basar atau 

pameran” karena nilai r hitung < r tabel. Sehingga untuk penyebaran kuesioner penelitian, 

variabel promosi penjualan menggunakan hanya 9 pertanyaan saja. Untuk uji reliabilitasnya 

diatas 0,6 sehingga dikatakan reliabel. Maka dengan demikian penyebaran kuesioner dilanjutkan 

pada 200 responden untuk penelitian dengan 9 pertanyaan saja untuk variabel Promosi 

Penjualan. 

Gambaran Umum Responden 

Proses penyebaran kuesioner dilakukan pada 200 responden yang termasuk dalam sampel 

penelitian yaitu konsumen yang mengunjungi dan berbelanja di Pasar Swalayan ADA Pati. 

Gambaran umum responden penelitian meliputi jenis kelamin, dan usia responden disajikan pada 

tabel berikut: 
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Tabel 2. Gambaran Umum Responden 

No. Keterangan Sub Kategori Frekuensi % 

1. Jenis Kelamin Pria 87 43,5 

   Wanita 113 56,5 

  Total 200 100,0 

2. Usia <20 th 23 11,5 

   20-30 th 94 47 

   31-40 th 43 21,5 

   >40 th 40 20 

  Total 200 100,0 

3. Pendidikan SD 0 0 

   SMP 23 11,5 

   SMA 89 44,5 

   Perguruan Tinggi 88 44 

  Total 200 100,0 

4. Pekerjaan Pegawai Negri/ ABRI 11 5,5 

   Pegawai Swasta 57 28,5 

   Wiraswasta 56 28 

   Pelajar/ Mahasiswa 32 16 

   Ibu Rumah Tangga 44 22 

  Total 200 100,0 

5. Pendapatan Per Bulan Rp < 1 juta 6 3 

   Rp 1-2 juta 69 34,5 

   RP > 2 juta 125 62,5 

  Total 200 100,0 

6. Frekuensi Kunjungan < 3 kali 36 18 

   3-5 kali 83 41,5 

   5-10 kali 59 29,5 

   >10 kali 22 11 

  Total 200 100,0 

7. Frekuensi Pembelian < 3 kali 42 21 

   3-5 kali 77 38,5 

   5-10 kali 59 29,5 

   >10 kali 22 11 

   Total 200 100,0 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2013) 

Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa kebanyakan responden yang ditemui saat 

penelitian adalah yang berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 113 orang sedangkan sisanya 

yaitu sebanyak 87 orang adalah yang berjenis kelamin pria. Hal ini menunjukkan bahwa 

keputusam membeli di swalayan ternyata juga dimiliki oleh kaum wanita. Dari segi usia, 
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kebanyakan responden yang ditemui saat penelitian adalah yang berusia 20 - 30 tahun yaitu 

sebanyak 94 orang. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa sebagian responden adalah orang 

dewasa yang memiliki keputusan membeli produk untuk kebutuhan rumah tangganya. 

Pendidikan dari responden terbanyak adalah SMA yaitu sebesara 89 orang. Jenis pekerjaan 

responden terbanyak adalah pegawai swasta yaitu sebanyak 57 orang. Perbedaan jenis pekerjaan 

responden dapat menentukan besar kecilnya pendapatan per bulan yang diperoleh responden. Hal 

ini terlihat dimana sebagian besar responden memiliki pendapatan per bulan lebih dari Rp 2 juta 

yaitu sebanyak 125 orang. Dengan pendapatan yang layak akan lebih mendorong keputusan 

konsumen untuk membeli suatu produk di swalayan. 

Sehingga frekuensi berkunjung ke swalayan antara 3-5 kali yaitu sebanyak 83 orang. Dan 

sebanyak 77 orang yang berfrekuensi pembelian antara 3-5 kali. Dengan banyaknya konsumen 

yang berkunjung mendorong untuk melakukan keputusan pembelian suatu produk di swalayan. 

Hasil Pengujian Reliabilitas dan Validitas   

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban kuesioner dapat 

dipercaya. Berdasarkan pada hasil pengujian reliabilitas diperoleh dari hasil Alpha-Cronbach di 

atas 0,60 sehingga seluruh instrument penelitian yang berada pada Lampiran A tabel 3 dikatakan 

reliabel. 

Dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Hasil pengujian validitas yang didapat setelah 

melalui proses pengolahan SPSS dapat dilihat pada tabel di Lampiran A dengan hasil kuesioner 

tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat dilihat pada lampiran 

A tabel 4, diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel (0,138) sehingga untuk item pertanyaan 

periklanan dikatakan valid. 

Berdasarkan pada Lampiran A tabel 5 diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel (0,138) 

sehingga untuk item pertanyaan promosi penjualan dikatakan valid. Berdasarkan pada Lampiran 

A tabel 6 diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel (0,138) sehingga untuk item pertanyaan 

keputusan pembelian dikatakan valid. 
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Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan normal P-P Plot dengan hasil yang dapat dilihat pada 

Lampiran B gambar 1 dimana diketahui bahwa titik-titik data mendekati garis normal 

sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan berdistribusi secara normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada  Lampiran A tabel 7 

dan hasilnya diketahui bahwa nilai Tolerance diatas 0.1 dan nilai VIF dibawah 10 

sehingga dikatakan data bebas dari multikolinearitas. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa  data pada penelitian ini tidak saling berkorelasi antara variabel independen. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Scatterplot dengan 

hasil yang dapat dilihat pada Lampiran B gambar 2. Dari hasil tersebut diketahui bahwa 

titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga 

dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada 

penelitian ini homogen dan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t yaitu analisis regresi untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen yaitu periklanan dan promosi penjualan terhadap 

variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Untuk mengetahui hasil pengujian hipotesis dapat 

dilihat pada Lampiran A tabel 8. 

Berdasarkan hasil analisis regresi selanjutnya dapat ditulis model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = 19.361 + 0.139 X1+ 0.383 X2  

Dimana: 

Y = Keputusan Pembelian 

X1 = Periklanan 

X2 = Promosi Penjualan 
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Keterangan: 

1. Konstanta sebesar 19.361 artinya jika X1 dan X2 adalah nol atau konstan, maka Y 

sebesar 19.361. 

2. Jika X1 naik sebesar 1 satuan, maka Y akan naik sebesar 0.139. 

3. Jika X2 naik sebesar 1 satuan, maka Y akan naik sebesar 0.383. 

Berdasarkan pada Lampiran A tabel 8 dapat diketahui bahwa untuk variabel periklanan 

memperoleh nilai signifikansi sebesar 0.031 < 0.05 sehingga dapat dikatakan hipotesis diterima. 

Nilai koefisien regresi sebesar 0,139 atau 13,9% yang bernilai positif menunjukkan pengaruhnya 

positif. Artinya terdapat pengaruh positif periklanan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Jadi semakin baik periklanan, maka akan semakin meningkatkan keputusan pembelian 

konsumen. 

Hasil pengujian selanjutnya adalah untuk variabel promosi penjualan memperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 sehingga dapat dikatakan hipotesis diterima. Nilai koefisien 

regresi sebesar 0,383 atau 38,3% bernilai positif menunjukkan pengaruhnya positif. Artinya 

terdapat pengaruh positif promosi penjualan terhadap keputusan pembelian konsumen. Jadi 

semakin baik promosi penjuaan, maka akan semakin meningkatkan keputusan pembelian 

konsumen. 

Dilihat dari nilai koefisien regresinya diketahui bahwa faktor dominan yang mempengaruhi 

keputusan pembelian adalah promosi penjualan karena nilainya lebih besar daripada periklanan. 

Berdasarkan pada Lampiran A tabel 9 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square dari 

pengaruh periklanan dan promosi penjualan terhadap keputusan pembelian sebesar 0,169, yang 

artinya kemampuan variabel periklanan dan promosi penjualan mampu menjelaskan variabel 

keputusan pembelian sebesar 16,9% karena model terlalu sederhana. Sedangkan sebanyak 83,1% 

lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Periklanan terhadap Keputusan Pembelian 

Periklanan merupakan salah satu kiat utama yang digunakan perusahaan untuk mengarahkan 

komunikasi pada pembeli sasaran dan masyarakat. Periklanan juga memegang peranan penting. 

Hal ini disebabkan karena konsumen menganggap bahwa iklan sebagai jendela informasi sebagai 

paduan dalam mengambil keputusan dalam membeli. Konsumen tentu perlu informasi yang jelas 
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dan lengkap terhadap produk yang diiklankan. Melalui informasi yang jelas dan lengkap dari 

sebuah iklan serta didukung dengan penyajian yang menarik maka akan mendorong konsumen 

untuk memutuskan membeli (Kasali, dalam Novandri, 2010). 

Dilihat dari nilai statistik deskriptif (Lampiran A tabel 10) diketahui bahwa untuk rata-rata 

variabel periklanan sebesar 3.9383 yang artinya responden cenderung menjawab setuju bahwa 

iklan yang dilakukan Pasar Swalayan ADA Pati memang menarik dan lengkap. Sehingga 

periklanan menjadi efektif karena konsumen yang berkunjung ke Pasar Swalayan ADA Pati 

kebanyakan adalah yang berjenis kelamin wanita. Dengan pekerjaan pegawai swasta dan 

berpenghasilan per bulan lebih dari Rp 2 juta maka konsumen berkunjung dan berbelanja 

sebanyak 3-5 kali ke Pasar Swalayan ADA Pati. Menurut responden, papan nama Pasar Swalayan 

ADA Pati memiliki desain yang menarik. Logo yang mudah dikenali, memiliki katalog belanja 

berisikan informasi yang lengkap tentang produk dan informasi yang lengkap tentang harga jual 

sehingga menarik konsumen. Selain itu  Pasar Swalayan ADA Pati juga sering menginformasikan 

event-event seperti basar atau pameran melalui media surat kabar lokal. 

Selain itu iklan tentang Pasar Swalayan ADA Pati sering dijumpai melalui spanduk di jalan-

jalan utama seperti di jalan Raya Pati-Juwana dan jalan Raya Pati-Kayen. Memiliki slogan 

“Murah, Lengkap, Semakin Menawan” sesuai dengan kenyataan yaitu saat berbelanja di Pasar 

Swalayan ADA Pati konsumen menemukan harganya lebih murah daripada tempat lain dan 

produk yang dijual lengkap. Selain itu, iklan seperti spanduk yang ditampilkan di Pasar 

Swalayan ADA Pati jelas dalam memberikan informasi, bahasa dalam iklan Pasar Swalayan 

ADA Pati mudah dipahami konsumen sehingga konsumen jadi kembali membeli di Pasar 

Swalayan ADA Pati atau dengan kata lain meningkat keputusan pembeliannya. 

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa periklanan terbukti secara 

empiris berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Jadi semakin menarik periklanan 

dilakukan maka konsumen akan meningkat keputusan pembeliannya. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2007), Klarisa et al (2013) yang 

menyimpulkan bahwa periklanan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Pengaruh Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian 

Promosi penjualan merupakan suatu upaya yang dilakukan pemasaran untuk mendorong 

calon pembeli agar membeli lebih banyak dan lebih sering. Dalam situasi persaingan bisnis yang 

tinggi dimana konsumen mempunyai banyak pilihan tempat berbelanja, promosi penjualan yang 
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baik akan membuat konsumen semakin tertarik pada sebuah tempat berbelanja. Konsumen pada 

umumnya terbuka terhadap banyak rangsangan seperti sentuan, suasana, warna, aroma, rasa 

dansebagainya. Rangsangan tersebut diterima melalui panca indra, dan rangsangan tersebut dapat 

menarik perhatian konsumen akan keberadaan sebuah tempat berbelanja. Oleh karena itu pelaku 

usaha harus dapat memberikan rangsangan yang dapat menarik perhatian konsumen melalui alat-

alat promosi penjualan (Kotler, 2010). Perusahaan menggunakan alat-alat promosi penjualan 

untuk mendapatkan tanggapan pembeli yang lebih kuat dan lebih cepat. Seluruh alat-alat 

promosi penjualan dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen (Cummirs dan 

Mullen, 2004). 

Dilihat dari nilai statistik deskriptif untuk promosi penjualan (Lampiran A Tabel 10) sebesar 

3.9044 yang artinya responden cenderung menjawab Setuju bahwa promosi penjualan yang 

dilakukan Pasar Swalayan ADA Pati menarik dimata konsumen (melalui media cetak dan 

elektronik dan sampel), sering melakukan promosi misalnya dalam seminggu tiga kali. 

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis kedua terbukti secara empiris bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara promosi penjualan terhadap keputusan pembelian 

konsumen Pasar Swalayan ADA Pati. Hasil penelitian ini mendukung atau konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2007) yang menyatakan bahwa promosi penjualan 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Dilihat dari nilai koefisien regresi diketahui bahwa yang memiliki pengaruh dominan adalah 

promosi penjualan karena nilai koefisien regresinya lebih besar daripada periklan. Promosi 

penjualan yang dilakukan pihak Pasar Swalayan ADA Pati lebih berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Karena promosi yang dilakukan Pasar Swalayan ADA Pati itu 

menarik (gambar yang atraktif dan tulisan promosi yang menarik untuk pembaca). Selain itu, 

Pasar Swalayan ADA Pati sering melakukan publisitas melalui media cetak dan media 

elektronik. Pasar Swalayan ADA Pati sering membagikan sampel produk kepada konsumen yang 

berkunjung. 

Pasar Swalayan ADA Pati memberikan penawaran potongan harga, mengadakan penjualan 

obral pada waktu-waktu tertentu, dan mengadakan program pembagian kupon belanja untuk 

setiap kali berbelanja dengan minimal nominal tertentu. Selain itu, Pasar Swalayan ADA Pati 

sering memberi hadiah pada konsumen yang membeli produk tertentu. Pelayan toko Pasar 

Swalayan ADA Pati memiliki kemampuan yang baik dalam menawarkan produk, maka hal ini 
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akan semakin meningkatkan keputusan pembelian konsumen sehingga mereka kembali 

berkunjung dan berbelanja di Pasar Swalayan ADA Pati hingga 3-5 kali. Dan kebanyakan 

konsumen yang berkunjung dan berbelanja di Pasar Swalayan ADA Pati adalah kaum wanita 

dengan usia antara 20-30 tahun dan berpendapatan per bulan sebesar lebih dari Rp 2 juta. Hal ini 

sesuai dengan teori pemasaran dimana promosi penjualan yang semakin menarik akan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 Promosi penjualan menurut Kotler dan Armstrong (2008), adalah insentif jangka pendek 

untuk mendoron gpembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa. Sedangkan menurut 

Assauri (2007), promosi penjualan adalah kegiatan promosi selain advertensing, personal 

selling, dan publisitas, yang dapat mendorong pembelian oleh konsumen, dan meningkatkan 

efektivitas penyalur dengan mengadakan pameran, display, eksibisi, peragaan atau demontrasi 

dan berbagai kegiatan penjualan yang lain, dilakukan sewaktu-waktu, dan tidak bersifat rutin. 

Ada beberapa tujuan promosi penjualan sebagaimana dikemukakan oleh Alma (2004) 

diantaranya adalah: menarik para pembeli baru, memberikan hadiah atau penghargaan kepada 

para konsumen-konsumen atau pelanggan lama, meningkatkan daya pembelian ulang dari 

konsumen lama, menghindarkan konsumen lari ke merek lain, mempopulerkan mereka tau 

meningkatkan loyalitas, serta meningkatkan volume penjualan dalam rangka memperluas 

“market share” jangka panjang. 

Promosi Penjualan berpengaruh dominan  terhadap Keputusan Pembelian  

Berdasarkan hasil pengujian yang didasarkan pada hipotesis diketahui bahwa untuk promosi 

penjualan berpengaruh signifikan dalam tingkatan yang paling dominan terhadap keputusan 

pembelian di Pasar Swalayan ADA Pati. Dapat dilihat pada lampiran A tabel 8 nilai koefisien 

regresinya diketahui bahwa faktor promosi penjualan nilainya lebih besar daripada periklanan. 

Nilai koefisien regresi promosi penjualan sebesar 0,383 atau 38,3% sedangkan untuk periklanan 

sebesar 0.139 atau 13,9%. 

Terlebih lagi Pasar Swalayan ADA Pati menjadikan promosi penjualan sebagai upaya 

menarik konsumen untuk berkunjung. Sehingga membut konsumen berkunjung sebanyak 3-5 

kali dan membelanjakan uang pendapatanya per bulan sebesar lebih dari Rp 2 juta untuk 

melakukan frekuensi pembelian hingga 3-5 kali. Kebanyakan konsumen yang melakukan 

pembelian dan kunjungan adalah pegawai swasta dan wiraswasta dengan mayoritas kaum 

wanita. 
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Dengan memperkenalkan dan membangun citra lewat berbagai media cetak dan media 

elektronik. Tentu masyarakat merasakan langsung bagaimana kehadiran Pasar Swalayan ADA 

Pati yang diperkenalkan. Perusahaan yang menggunakan promosi penjualan dapat memilih 

sejumlah alat promosi. Menurut Kotler dan Armstrong (2008) bahwa alat promosi penjualan 

yang dapat digunakan diantaranya adalah: sampel produk, kupon, pengembalian tunai, harga 

khusus, premi, barang khusus iklan, penghargaan dukungan, pajangan dan demonstrasi di titik 

pembelian, kontes, undian serta permainan. 

Maka dari itu sebaiknya pihak Pasar Swalayan ADA Pati dapat lebih memperhatikan bahkan 

meningkatkan promosi penjualannya karena berdasarkan pada hasil penelitian ini terbukti 

berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian konsumennya.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Periklanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar Swalayan 

ADA Pati. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi untuk periklanan 0,031 yang lebih 

kecil daripada 0.05 sehingga hipotesis diterima. Artinya semakin baik periklanan 

dilakukan maka akan semakin meningkatkan keputusan pembelian konsumen. 

2. Promosi penjualan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar 

Swalayan ADA Pati. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi untuk promosi penjualan 

0,000 yang lebih kecil daripada 0.05 sehingga hipotesis diterima. Artinya semakin baik 

promosi penjualan dilakukan maka akan semakin meningkatkan keputusan pembelian 

konsumen. 

3. Yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar 

Swalayan ADA Pati adalah promosi penjualan. Karena promosi penjualan memiliki 

tingkat signifikansi lebih besar dari pada periklanan. 

Implikasi 

Dapat dikemukakan beberapa implikasi, baik secara teoritis maupun terapan sebagai berikut: 

1. Implikasi secara teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel periklanan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Kasali, 
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dalam Novandri, 2010, konsumen menganggap bahwa iklan sebagai jendela informasi 

sebagai paduan dalam mengambil keputusan dalam membeli. Konsumen tentu perlu 

informasi yang jelas dan lengkap terhadap produk yang diiklankan. Melalui informasi 

yang jelas dan lengkap dari sebuah iklan serta didukung dengan penyajian yang menarik 

maka akan mendorong konsumen untuk memutuskan membeli. 

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kusuma (2007) menemukan adanya 

pengaruh positif yang signifikan dari periklanan terhadap keputusan pembelian di 

Swalayan Golden Tulungagung. Dan Klarisa et al (2013) menemukan adanya pengaruh 

positif yang signifikan dari periklanan terhadap keputusan konsumen untuk membeli di 

Swalayan Maxi Balikpapan. 

Dan hasil lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel promosi penjualan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Hal ini didukung oleh 

Cummirs dan Mullen (2004), promosi penjualan yang baik akan membuat konsumen 

berhenti sejenak, membuat mereka berfikir tentang sebuah tempat berbelanja, dan bila 

pengaruh yang ditimbulkan tepat akan mengalihkan konsumen, sehingga membuat 

konsumen untuk memutuskan untuk mengikuti promosi penjualan yang ditawarkan. Dan 

konsumen akan terbuka terhadap banyak rangsangan yang diterima melalui panca indra, 

dan rangsangan tersebut dapat menarik perhatian konsumen akan keberadaan sebuah 

tempat berbelanja. Oleh karena itu pelaku usaha harus dapat memberikan rangsangan 

yang dapat menarik perhatian konsumen melalui alat-alat promosi penjualan. Menurut 

Kotler (2005) bahwa perusahaan menggunakan alat-alat promosi penjualan untuk 

mendapatkan tanggapan pembeli yang lebih kuat dan lebih cepat. Seluruh alat-alat 

promosi penjualan dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 

2. Implikasi secara terapan 

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi yaitu, pada persamaan satu dapat diketahui 

variabel periklanan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian pada 

Swalayan ADA Pati. Hal ini terjadi karena ada kemungkinan terhadap beberapa faktor 

lain yang mempengaruhi periklanan seperti memberikan informasi mengenai event-event 

seperti basar atau pameran melalui media seperti media cetak (seperti surat kabar, 

majalah, tabloid, brosur, selebaran dan catalog), media elektronik (seperti televisi dan 

radio), dan media luar ruangan (seperti  papan iklan, booklet, poster, baliho, spanduk, 
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umbul-umbul, balon raksasa, dan lainnya) yang belum digunakan. Menambahkan 

spanduk di jalan-jalan utama lainnya. Dapat memepertahankan slogan “Murah, Lengkap, 

Semakin Menawan” sehingga menarik konsumen agar tidak berpindah ke tempat lain. 

Faktor lain yang mempengaruhi periklanan seperti itu yang dapat dipertimbangkan oleh 

pihak Pasar Swalayan ADA Pati. 

Pada persamaan 2 dapat diketahui variabel promosi penjualan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian konsumen di Pasar Swalayan ADA Pati. Maka 

sebaiknya pihak Pasar Swalayan ADA Pati mengadakan promosi penjualan lebih gencar 

sehingga konsumen cenderung menjadi loyal terhadap Pasar Swalayan ADA Pati. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yaitu dimana Adjusted 

R Square dari pengaruh periklanan dan promosi penjualan terhadap keputusan pembelian 

konsumen hanya 16,9%. Selain itu keterbatasan lainnya adalah ada beberapa pertanyaan dalam 

indikator empirik yang overlap antara periklanan dan promosi penjualan. Untuk pertanyaan 

periklanaan yang overlap antara lain: Promosi yang dilakukan Swalayan ADA Pati itu menarik, 

Katalog belanja pasar Swalayan ADA Pati berisikan informasi yang lengkap tentang produk dan 

harga jualnya, Pasar Swalayan ADA Pati sering menginformasikan event-event seperti basar atau 

pameran melalui media surat kabar local. Dan untuk Promosi penjualan yang overlap antara lain: 

Promosi yang dilakukan Swalayan ADA Pati itu menarik, Swalayan ADA Pati sering melakukan 

publisitas melalui media cetak, Pasar Swalayan ADA Pati sering mengadakan basar atau 

pameran 

 

Saran  

Saran yang diusulkan dari keterbatasan penelitian yaitu dimana 83,1%  merupakan variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lainnya seperti hubungan masyarakat 

dan publisitas (public relation dan publicity), penjualan pribadi (personal selling), pemasran 

langsung (direct marketing). 
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Agenda Penelitian Mendatang 

Beberapa saran dari penulis untuk penelitian mendatang, yaitu sebagai berikut: 

1. Dilihat dari nilai Adjusted R Square,  disarankan untuk peneliti selanjutnya adalah 

mempertimbangkan variabel lain yang berhubungan dengan bauran promosi lainnya 

seperti hubungan masyarakat dan publisitas (public relation dan publicity), penjualan 

pribadi (personal selling), pemasran langsung (direct marketing) dalam pembelanjaan 

dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang akan dioterapkan pada pasar Swalayan 

ADA Pati selanjutnya. 

2. Perlu mempertimbangkan faktor lainnya yang diduga mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen selain unsur-unsur dalam bauran promosi. Sebagai contoh 

misalnya: retailing mix, citra merek dan variabel lainnya. 
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LAMPIRAN A 

Tabel 3. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel  Cronbach’s Alpha Keterangan 

Periklanan  0.822 Reliabel  

Promosi penjualan 0.855 Reliabel 

Keputusan pembelian 0.705  Reliabel  

Sumber: Data Primer yang Diolah 2013 

Tabel 4. Hasil Pengujian Validitas Periklanan 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,523 0,138 Valid 

2 0,492 0,138 Valid 

3 0,511 0,138 Valid 

4 0,455 0,138 Valid 

5 0,505 0,138 Valid 

6 0,660 0,138 Valid 

7 0,625 0,138 Valid 

8 0,463 0,138 Valid 

9 0,486 0,138 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Tabel 5. Hasil Pengujian Validitas Promosi Penjualan 

Pertanyaan r hitung  r tabel Keterangan 

1 0,311 0,138 Valid 

2 0,195 0,138 Valid 

3 0,255 0,138 Valid 

4 0,234 0,138 Valid 

5 0,301 0,138 Valid 

6 0,341 0,138 Valid 

7 0,447 0,138 Valid 

8 0,327 0,138 Valid 

9 0,140 0,138 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2013) 

Tabel 6. Hasil Pengujian Validitas Keputusan Pembelian 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,215 0,138 Valid 

2 0,327 0,138 Valid 

3 0,465 0,138 Valid 

4 0,392 0,138 Valid 

5 0,350 0,138 Valid 

6 0,449 0,138  Valid 
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7 0,395 0,138 Valid 

8 0,477 0,138 Valid 

9 0,306 0,138 Valid 

10 0,266 0,138 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2013) 

Tabel 7. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Coefficientsa

19,361 2,916 6,639 ,000

,139 ,064 ,151 2,168 ,031 ,858 1,165

,383 ,079 ,340 4,868 ,000 ,858 1,165

(Constant)

Periklanan

Promosi_penjualan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: Keputusan_pembeliana. 

 

Sumber: Output SPSS, 2013 

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis (Analisis Regresi) 

Coefficientsa

19.361 2.916 6.639 .000

.139 .064 .151 2.168 .031

.383 .079 .340 4.868 .000

(Constant)

Periklanan

Promosi_penjualan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Keputusan_pembeliana. 

 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2013) 

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary

.421a .177 .169 4.52486

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Promosi_penjualan, Periklanana. 

 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2013) 

Tabel 10. Statistik deskriptif 

Descriptive Statistics

200 2,11 5,00 3,9383 ,59264

200 2,67 4,89 3,9044 ,40684

200 2,50 5,00 3,8090 ,49624

200

Periklanan

Promosi_penjualan

Keputusan_pembelian

Valid N (listw ise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2013) 



28 
 

LAMPIRAN B 
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Gambar 1. Uji Normalitas 
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Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 




