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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi , harga dan inovasi
produk terhadap keputusan pembelian Batik Tulis Jambi di Butik Mentari Kota Jambi secara
bersama-sama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode
penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik accidental
sampling, Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkanlah promosi, harga dan inovasi
produk mempengaruhi keputusan konsumen membeli Batik Tulis Mentari sebagai berikut :
(1) Terbukti bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian
Batik Tulis Mentari. Artinya semakin tinggi promosi yang ditawarkan berakibat pada semakin
tinggi keputusan pembelian Batik Tulis Mentari, (2) Terbukti bahwa harga berpengaruh positif
dan signifikan terhadap keputusan pembelian Batik Tulis Mentari. Artinya semakin tinggi atau
baik persepsi tentang harga yang ditawarkan berakibat pada semakin tinggi keputusan pembelian
Batik Tulis Mentari, (3) Terbukti bahwa inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian Batik Tulis Mentari. Artinya semakin tinggi inovasi yang
dilakukan berakibat pada semakin tinggi keputusan pembelian Batik Tulis Mentari, (4) Terbukti
bahwa promosi, harga dan inovasi produk berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap
keputusan pembelian Batik Tulis Mentari.

Kata Kunci : pengaruh, promosi , harga , inovasi produk ,keputusan pembelian
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of promotion, price and product innovation on
the purchase decision of Jambi Batik Writing in the Jambi City Mentari Boutique together.
The approach used in this research is the quantitative research method approach. The
sampling technique used was accidental sampling technique. Based on the research results, it
was concluded that promotion, price and product innovation influence consumers' decisions
to buy Mentari Batik as follows: (1) It is proven that promotion has a positive and significant
effect on the purchasing decision of Mentari Batik. This means that the higher the promotion
offered results in higher purchasing decisions Mentari Batik, (2) It is proven that the price has
a positive and significant effect on the purchase decision of Mentari Batik. This means that
the higher or better perception of the price offered results in higher purchasing decisions of
Mentari Batik, (3) It is evident that product innovation has a positive and significant effect on
purchasing decisions of Mentari Batik. This means that the higher the innovation carried out
results in a higher purchasing decision of Mentari Batik, (4) It is proven that promotion, price
and product innovation simultaneously and significantly influence the purchasing decision of
Mentari Batik.

Keywords: influence, promotion, price, product innovation, purchasing decisions
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Semakin

berkembangnya

teknologi

dan

informasi

saat

ini,

kemampuan perusahaan dituntut untuk lebih cermat dalam persaingan bisnis.
Jika perusahaan ingin tetap eksis dalam persaingan, maka perusahaan harus
memperhatikan salah satu fungsi pokoknya yaitu pemasaran. Fenomena
persaingan

di

era

globalisasi

akan

semakin

mengarahkan

sistem

perekonomian negara manapun ke mekanisme pasar yang pada akhirnya
memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan merebut pangsa
pasar. Dalam melaksanakan pemasaran yang baik, produsen harus
mengetahui dahulu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen,
sehingga produk yang ditawarkan akan sesuai dengan permintaan konsumen.
Dunia Usaha di Indonesia berkembang dengan pesat, hal ini disebabkan oleh
beberapa kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan Pemerintah. Lebih lagi
di era perdagangan bebas AFTA di tahun 2003 yang memberikan kesempatan
produsen untuk memasarkan produk-produknya secara bebas. Adanya pasar
bebas yang mengakibatkan dunia perdagangan menjadikan persaingan bisnis
lebih ketat. Perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bersaing pada akhirnya
akan runtuh dikalahkan oleh para pesaingnya. Untuk mencapai tujuan
tersebut maka perusahaan memerlukan berbagai usaha agar tujuan yang telah
direncanakan tercapai.

Pada dasarnya kebutuhan dan keinginan konsumen selalu mengalami
perubahan bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu maka
perusahaan perlu mengadakan suatu riset pemasaran dalam usahanya untuk
mengetahui produk apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh
konsumen. Konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu
produk yang ditawarkan banyak dipengaruhi oleh persepsinya terhadap price,
product, promotion, place (marketing mix) yang telah diterapkan oleh
perusahaan selama ini. 1 Hubungan antara harga dengan keputusan pembelian
yaitu

harga

mempengaruhi

keputusan

konsumen

dalam

melakukan

pembelian, semakin tinggi harga maka keputusan pembelian semakin rendah,
sebaliknya jika harga rendah keputusan pembelian berubah semakin tinggi,

2

oleh karena itu para pengusaha harus jeli dalam menetapkan harga produknya
ke pasar agar produk tersebut sukses di pasar.
Penelitian yang dilakukan Rajput, et.al.3 menunjukkan bahwa harga
berpengaruh positif terhadap perilaku membeli di Pakistan. Harga memiliki
pengaruh yang besar terhadap konsumen untuk membeli. Setiap konsumen
membutuhkan lebih banyak bentuk diskon atau potongan harga dan paket
barang dengan harga yang murah.
Selain harga, faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian
adalah Promosi. Promosi merupakan faktor penting dalam mewujudkan
1

Kotler, Philip. 2000. Manajemen pemasaraan.Edisi Milennium. Jakarta: Prenhallindo,

hal.214
2

Kotler, Philip & Amstrong, Gary. 2005. Dasar-dasar Pemasaran. Jakarta: Prehallindo,
hal. 187
3
Rajput, A.A.; Kalhoro, S.H.; dan Wasif, R. 2012. Impact of Product Price and Quality on
Consumer Buying Behavior: Evidence from Pakistan. Interdisciplinary Journal Of Contemporary
Research In Business. ijcrb.webs.com. Vol 4, No 4. August, h.585-496 hal.128

tujuan penjualan suatu perusahaan. Dengan promosi perusahaan dapat
mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Keunggulan-keunggulan dari
produk dapat diketahui oleh konsumen dan bisa membuat konsumen tertarik
untuk mencoba dan kemudian akan mengambil keputusan untuk membeli
suatu produk tersebut. Menurut Swasta dan Irawan4 promosi pada hakikatnya
adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan mendorong
permintaan, yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas
pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan atau
mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan pada produknya agar
bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk atau jasa yang
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Jadi promosi merupakan salah
satu aspek yang penting dalam manajemen pemasaran karena dengan promosi
bisa membuat konsumen yang semula tidak tertarik terhadap suatu produk
bisa berubah fikiran dan menjadi tertarik pada produk tersebut. Penelitian
yang dilakukan Niazi, et.al.5 menunjukkan bahwa promosi merupakan suatu
cara komunikasi untuk meyakinkan seseorang untuk mengambil keputusan
tentang membeli suatu produk atau jasa dan memberikan informasi kepada
konsumen.
Faktor lain yang mempengaruhi keputusan membeli adalah inovasi,
dimana inovasi produk merupakan pusat dari keberhasilan suatu bisnis, di
mana sebagai perusahaan yang menerapkan struktur dan strategi yang
4

Swastha, Basu dan Irawan, 2005. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta: Liberty.,

hal.349
5

Niazi, G.S.K.; Siddiqui, J.; Shah, B.A; dan Hunjra, A.I. 2012. Effective Advertising and its
Influence on Consumer Buying Behavior. Information Managementand Business Review. Vol. 4,
No. 3, pp. 114-119, Mar 2012 (ISSN 2220-3796), hal.128

memusatkan pemilihan waktu pengembangan teknologi dan persaingan. Di
era perdagangan bebas dan persaingan global, memaksa setiap perusahaan
untuk siap menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Persaingan
yang semakin ketat dan konsumen yang semakin kritis dalam memilih
produk, menuntut perusahaan untuk lebih inovatif dalam menghasilkan suatu
produk, dengan kata lain perusahaan harus mampu menawarkan produk baru
yang berbeda dan jauh lebih baik dengan produk yang ditawarkan oleh
pesaing. Inovasi akan meningkatkan nilai tambah dari suatu produk, inovasi
akan menciptakan suatu produk baru yang dapat memberikan solusi yang
lebih baik bagi pemecahan masalah yang dihadapi konsumen.
Inovasi harus mampu membuat produk berbeda di mata konsumen
sehingga konsumen lebih tertarik membeli produk tersebut dibandingkan
produk pesaing. Jika perusahaan dapat memperhatikan desain serta membuat
inovasi baru maka pelanggan akan merasa puas dalam menggunakan produk
tersebut. Penelitian yang dilakukan Charles, et al. 6 menunjukkan bahwa
inovasi merupakan bagian dari kerangka kerja yang menghubungkan aspek
budaya perusahaan dengan kemampuan berinovasi serta meningkatkan
kinerja perusahaan melalui keputusan membeli konsumen.
Salah satu bisnis yang berkembang dan berinovasi di Kota Jambi serta
sekaligus memperkenalkan Jambi adalah Batik Tulis khas Jambi. Batik tulis
adalah hasil dari proses produksi batik dengan teknis pembuatan motifnya
ditulis langsung secara manual oleh pembatik. Batik tulis memiliki arga
6

Charles, Noble H.; Sinha, Rajiv K. and Kumar, Ajith. 2002., Market Orientation and
Alternative Strategic Orientations : A Longitudinal Assessment of Performance Implications,
Journal of Marketing vol. 66, 25-39, hal.128

beragam namun selalu diatas harga batik cetak karena proses pengerjaannya
yang memakan waktu karena dikerjakan secara manual.
Batik tulis memiliki nilai yang luhur. Batik tulis adalah sebuah
ungkapan jiwa dari para pembatik. Menurut Yanti, pembuatan batik itu proses
yang benar adalah yang menggunakan lilin panas. Batik itu juga dibuat penuh
ungkapan jiwa. Pembuatan batik memiliki proses yang panjang mulai dari
penyiapan kain, pola batik, lilin panas, hingga mulai membatik. Kesabaran
dan ketelitian penuh juga dibutuhkan dalam proses membatik. Menurut Yanti,
membuat batik itu bukan speerti foto kopi. Membuat batik, itu penuh
emosional

dan

penuh

dengan

ide-ide.7

Itulah

mengapa

dalam

perkembangnanya, batik tulis harus selalu berinovasi agar tidak tertinggal
dengan kain kain budaya lainnya mengingat banyak ide dan kreasi
bermunculan saat membantik kerena menggunakan imajinasi.
Penelitian Tamamudin8 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan inovasi produk terhadap keputusan membeli, semakin tinggi
inovasi produk maka semakin tinggi keputusan membeli. Persaingan dalam
usaha batik saat ini semakin ketat. Hal tersebut ditandai dengan perdagangan
bebas AFTA ditahun 2003 dan pemberlakukan perjanjian perdagangan bebas
(FTA) ASEAN-China sejak Januari 2010 lalu, kini sudah mulai berdampak.

7

Yanti
Airlangga
dalam
artikel
Wahyu
Adityo
Projo,
https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/25/14444211/belajar-menghargai-batik-tulis-indonesiaada-nilai-luhur-di-balik-batik?page=all
8
Tamamudin, 2012. Analisis Pengaruh Pengenalan Merek, Persepsi Kualitas, Harapan
Konsumen dan Inovasi Produk terhadap Keputusan Membeli Dan Dampaknya Pada Loyalitas
Konsumen (Studi Kasus: Produk Batik Sutra Halus Merek Tamina). Jurnal Penelitian Vol. 9, No.
2, November 2012. Hlm. 283-300

Membanjirnya produk tekstil batik China membuat produk batik tulis,
printing dan cetak para pengusaha batik lokal terjepit.
Dampak dengan adanya pemberlakukan perjanjian perdagangan bebas
(FTA) ASEAN-China dirasakan pula pada usaha batik tulis “Mentari”
sebagai salah satu produsen batik yang ada di Jambi yang juga mulai
merasakan penurunan penjualan dan mulai merasakan betapa berat
persaingan pada industri ini.
Fenomena batik tulis Jambi saat ini adalah persaingan antara batik
tulis dan batik cap yang dalam segi harga lebih terjangkau serta motifnya
lebih banyak dan secara promosi pun lebih masif. Belum lagi dengan
banyaknya kain kain senada dari daerah lain yang juga ikut meramaikan pasar
seperti tenun, songket, ulos , dan lain lain.
Alasan penulis memilih Batik Mentari adalah karena penjualannya
yang selalu meningkat secara stabil meskipun tidak selalu sama dalam
persennya. Selain itu batik mentari juga selalu menjadi referensi instansiinstansi pemerintah untuk acara tertentu ataupun sekedar untuk oleh-oleh.
Hal tersebut karena kualitas dan motifnya yang baik serta unik.
Berikut ini disajikan data penjualan batik tulis “Mentari” selama 3
tahun terakhir (Januari 2016 – Desember 2019):
Tabel 1.2 Data Penjualan Batik Tulis Jambi Mentari Tahun 2016 (Dasar
Batik Tulis)
no

Bulan

1

Januari 2016

volume penjualan
penjualan presentase
409
-

2

Februari 2016

328

-19,80

3

Maret 2016

386

17,68

4

April 2016

416

7,77

5

Mei 2016

322

-22,60

6

Juni 2016

298

-7,45

7

Juli 2016

379

27,18

8

Agustus 2016

402

6,07

9

September 2016

337

-16,17

10

Oktober 2016

346

2,67

11

November 2016

401

15,90

12

Desember 2016

376

-6,23

Pada Tabel 1.1 menjelaskan bahwa volume penjualan batik tulis
Jambi mengalami penjualan yang fluktuatif, dimana penjualan hanya pada
bulan-bulan tertentu saja yang jumlah penjualannya cukup besar, yaitu pada
bulan Januari 2016, April 2016, Agustus 2016, dan November 2016 yang
mencapai lebih dari 12% sedangkan pada bulan-bulan yang lainnya omzet
penjualannya hanya separo dari omzet pada bulan-bulan tersebut yaitu kurang
dari 7%, sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan pembelian pelanggan
terhadap batik tulis cenderung tidak stabil.
Tabel 1.2 Data Penjualan Batik Tulis Jambi Mentari Tahun 2017 (Dasar
Batik Tulis)
no

Bulan

1

Januari 2017

2

Februari 2017

volume penjualan
penjualan presentase
388
-4,12
372

3

Maret 2017

354

-4,84

4

April 2017

415

17,23

5

Mei 2017

402

-3,13

6

Juni 2017

370

-7,96

7

Juli 2017

382

3,24

8

Agustus 2017

421

10,21

9

September 2017

336

-20,19

10

Oktober 2017

393

16,96

11

November 2017

386

-1,78

12

Desember 2017

416

7,77

Pada Tabel 1.2 menjelaskan bahwa volume penjualan batik tulis
Jambi juga kembali mengalami penjualan yang fluktuatif, dimana lebih
banyak penurunannya dibandingkan peningkatan. Penurunan terbanyak pada
bulan September 2017 dengan 20,19 % tingkat penurunan. Penurunan
penjualan batik tulis tersebut diperkirakan akan terus terjadi apabila tidak
mengambil strategik untuk mengantisipasinya. Oleh karena itu diperlukan
pemahaman yang serius dari pihak manajemen terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan volume penjualan untuk terus meningkatkannya
dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan keputusan konsumen.
Selanjutnya Batik Tulis Mentari merubah strategi pemasarannya
dengan menyasar tidak hanya pada kalangan ibu ibu saja namun juga ke
remaja dengan menjual batik tulis yang harganya lebih murah dibandingkan
harga sebelumnya. Selain itu, motifnya pun juga lebih berinovasi, dengan

menggabungkan beberapa motif dalam satu batik tulis sehingga lebih ramai
dan tidak ketinggalan jaman. Ditambah, Batik Tulis Mentari juga
mempromosikan produknya melalui internet dan koran serta membagikan
brosur sehingga konsumen mengenal produk produknya
Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:
Tabel 1.3 Data Penjualan Batik Tulis Jambi Mentari Tahun 2018 (Dasar
Batik Tulis)
volume penjualan
penjualan presentase
421
5,94
446

no

Bulan

1

Januari 2018

2

Februari 2018

3

Maret 2018

463

3,81

4

April 2018

478

3,24

5

Mei 2018

494

3,35

6

Juni 2018

504

2,02

7

Juli 2018

518

2,78

8

Agustus 2018

527

1,74

9

September 2018

542

2,85

10

Oktober 2018

550

1,48

11

November 2018

574

4,36

12

Desember 2018

592

3,14

Pada Tabel 1.3 menjelaskan bahwa volume penjualan batik tulis
Jambi mengalami peningkatan secara bertahap, namun dalam persentase
perkembangannya mengalami beberapa kali penurunan. Penurunan terbanyak
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pada bulan Oktober 2018 dengan 1,48 % tingkat penurunan. Sementara
peningkatan terbesar di bulan November 2018 dengan 4,36 persen.
Peningkatan tersebut dikarenakan pada tahun 2018, Batik tulis Mentari sudah
mulai aktif mempromosikan produknya melalui berbagai media untuk
memperkenalkan inovasi batik terbaru serta telah menyesuaikan harganya
dengan berbagai kalangan masyarakat. Promosi menjadi salah satu
keberhasilan Batik Tulis Mentari menggaet konsumen.
Jadi permasalahan Batik Tulis Mentari selama ini yang menyebabkan
penurunan volume pe jualan adalah pada inovasi produk, harga dan promosi.
Dimana tidak adanya inovasi baru pada batik tulis atau dengan kata lain motif
baru dan warna baru, hargnya yang hanya terjangkau oleh kalangan
menengah ke atas serta kurangnya promosi untuk memperkenalkan produnya.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka perlu diteliti faktorfaktor yang mempengaruhi keputusan pembelian batik tulis Mentari. Faktorfaktor tersebut adalah: promosi, harga dan inovasi produk, yang dijustifikasi
dari penelitian terdahulu: Niazi, et.al.9, Rajput, et.al.10, Charles, et al.11 dan
Tamamudin

12

. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

9

Niazi, G.S.K.; Siddiqui, J.; Shah, B.A; dan Hunjra, A.I. 2012. Effective Advertising and its
Influence on Consumer Buying Behavior. Information Management and Business Review. Vol. 4,
No. 3, pp. 114-119, Mar 2012 (ISSN 2220-3796)
10
Rajput, A.A.; Kalhoro, S.H.; dan Wasif, R. 2012. Impact of Product Price and Quality on
Consumer Buying Behavior: Evidence from Pakistan. Interdisciplinary Journal Of Contemporary
Research In Business. ijcrb.webs.com. Vol 4, No 4. August, h.585-496
11
Charles, Noble H.; Sinha, Rajiv K. and Kumar, Ajith. 2002., Market Orientation and
Alternative Strategic Orientations : A Longitudinal Assessment of Performance Implications,
Journal of Marketing vol. 66, 25-39
12
Tamamudin, 2012. Analisis Pengaruh Pengenalan Merek, Persepsi Kualitas, Harapan
Konsumen dan Inovasi Produk terhadap Keputusan Membeli Dan Dampaknya Pada Loyalitas
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk
mengangkat judul : PENGARUH PROMOSI, HARGA DAN INOVASI
PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BATIK TULIS
JAMBI DI BUTIK MENTARI KOTA JAMBI
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai
berikut :
1. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian Batik Tulis
Jambi di Butik Mentari Kota Jambi?
2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Batik Tulis
Jambi di Butik Mentari Kota Jambi?
3. Apakah inovasi produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian Batik
Tulis Jambi di Butik Mentari Kota Jambi?
4. Apakah promosi , harga dan inovasi produk berpengaruh terhadap
keputusan pembelian Batik Tulis Jambi di Butik Mentari Kota Jambi
secara bersama-sama?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian Batik
Tulis Jambi di Butik Mentari Kota Jambi
2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian Batik
Tulis Jambi di Butik Mentari Kota Jambi

Konsumen (Studi Kasus: Produk Batik Sutra Halus Merek Tamina). Jurnal Penelitian Vol. 9, No.
2, November 2012. Hlm. 283-300
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3. Untuk mengetahui pengaruh inovasi

produk terhadap keputusan

pembelian Batik Tulis Jambi di Butik Mentari Kota Jambi
4. Untuk mengetahui pengaruh promosi , harga dan inovasi produk terhadap
keputusan pembelian Batik Tulis Jambi di Butik Mentari Kota Jambi
secara bersama-sama

D.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
a. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan
pengetahuan penulis mengenai pengaruh promosi , harga dan inovasi
produk terhadap keputusan pembelian Batik Tulis Jambi di Butik
Mentari Kota Jambi secara bersama-sama
b. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih
pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi tentang pengaruh promosi ,
harga dan inovasi produk terhadap keputusan pembelian Batik Tulis
Jambi di Butik Mentari Kota Jambi secara bersama-sama
c. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi penduduk
atau masyarakat untuk pengaruh promosi , harga dan inovasi produk
terhadap keputusan pembelian Batik Tulis Jambi di Butik Mentari Kota
Jambi secara bersama-sama
d. Bagi pihak lain
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Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi
informasi atau pengetahuan tentang pengaruh promosi , harga dan
inovasi produk terhadap keputusan pembelian Batik Tulis Jambi di
Butik Mentari Kota Jambi secara bersama-sama
e. Sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya.
E. Batasan Masalah
Mengingat terlalu luasnya uraian yang telah dipaparkan sebelumnya,
maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada pengaruh promosi ,
harga dan inovasi produk terhadap keputusan pembelian Batik Tulis Jambi di
Butik Mentari Kota Jambi.
F. Kerangka Teori
1. Promosi
Menurut Swasta dan Irawan13 promosi pada hakikatnya adalah
suatu

bentuk

komunikasi

pemasaran

yang bertujuan

mendorong

permintaan, yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas
pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan atau
mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan pada produknya agar
bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk atau jasa yang
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

13

Swastha, Basu dan Irawan, 2005. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta: Liberty,

hal.349
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Menurut Husein14 promosi adalah pengkomunikasian informasi
antara penjual dan pembeli atau pihak-pihak lainnya agar produk tersebut
dikenal dan akhirnya dibeli. Dari beberapa teori diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa promosi adalah kegiatan pengkomunikasian untuk
memberikan informasi kepada orang-orang tentang produk yang akan
ditawarkan sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk atau jasa
yang ditawarkan.
Iklan, promosi penjualan, dan public relations adalah alat
komunikasi massa yang tersedia untuk pemasar. Seperti namanya,
komunikasi massa menggunakan pesan yang sama untuk semua orang di
penonton. Banyak definisi mengenai iklan, dimana iklan didefinisikan
sebagai proses komunikasi, proses pemasaran, proses ekonomi dan sosial,
proses informasi dan persuasi15
2. Harga
Menurut Tjiptono16, secara sederhana istilah harga dapat diartikan
sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan/atau aspek lain (non moneter)
yang mengandung utilitas/kegunaan tertentu yang diperlukan untuk
mendapatkan suatu jasa. Utilitas merupakan atribut atau faktor yang
berpotensi memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. Harga juga

14

Hurley, Robert. F and Hult, G, Tomas. M, 1998, ”Inovation, Market Orientation, and
Organizational Learning: An Intergration and Empirical Examination”, Journal of Marketing,
July, hal.128
15
Abideen, Z dan Saleem, S. 2011. Effective advertising and its influence on consumer
buying behavior. European Journal of Business and Management. ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN
2222-2839 (Online) Vol 3, No.3. p.55-65
16
Tjiptono, Fandy. 2004. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: andi Yogyakarta, hal.178
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mempunyai arti jumlah uang yang harus konsumen bayarkan untuk
mendapatkan suatu produk17.
Menurut Chandra dalam Tjiptono18 dikatakan bahwa harga
merupakan pernyataan nilai dari suatu produk (a statement of value).
Harga adalah apa yang dibayar seseorang untuk apa yang diperolehnya
dan nilainya dinyatakan dalam mata uang19.
3. Inovasi Produk
Definisi mengenai pengertian inovasi produk menurut Myers dan
Marquis dalam Kotler20 menyatakan bahwa inovasi produk adalah
gabungan dari berbagai macam proses yang saling mempengaruhi antara
yang satu dengan yang lain. Jadi inovasi bukanlah konsep dari suatu ide
baru, penemuan baru atau juga bukan merupakan suatu perkembangan dari
suatu pasar yang baru saja, tetapi inovasi merupakan gambaran dari semua
proses-proses tersebut.
Charles, et al.21 menyatakan bahwa inovasi merupakan bagian dari
kerangka kerja yang menghubungkan aspek budaya perusahaan dengan
kemampuan berinovasi serta meningkatkan kinerja perusahaan melalui
keputusan membeli konsumen. Dari pemikiran di atas dengan adanya
inovasi produk yang dilakukan perusahaan, diharapkan dapat
17

Hermann, et, al. 2007, “The social influence of brand community: evidence from
European car clubs”, Journal of Marketing, Vol. 69, p 19 - 34, hal.128
18
Tjiptono, Fandy. 2006. Manajemen Jasa. Yogyakarta:Penerbit Andi, hal.179
19
Wibowo, S.F. dan Karimah, M.P. 2012. Pengaruh Iklan Televisi dan Harga terhadap
Keputusan Pembelian Sabun Lux (Survei pada Pengunjung Mega Bekasi Hypermall). Jurnal Riset
Manajemen Sains Indonesia (JRMSI). Vol. 3, No. 1. h.1-15
20
Kotler, Philip. 2007.Prinsip-Prinsip Pemasaran. Jakarta: Erlangga, hal.36
21
Charles, Noble H.; Sinha, Rajiv K. and Kumar, Ajith. 2002., Market Orientation and
Alternative Strategic Orientations : A Longitudinal Assessment of Performance Implications,
Journal of Marketing vol. 66, 25-39, hal.128

16

meningkatkan keputusan membeli. Hal tersebut juga didukung oleh
Kotabe dalam Tamamudin22 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi
inovasi produk yang dilakukan perusahaan maka akan meningkatkan
kinerja perusahaan melalui peningkatan keputusan membeli. Dalam
persaingan global, perusahaan harus dapat memodifikasi produknya untuk
menambah nilai dari produk yang dihasilkannya dan harus dapat
memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Nilai tambah dari produk yang
dihasilkan dapat berupa desain/model dari produk yang dihasilkan dan
pelayanan dari produk yang dijual. As Kilbourne and Woodman 23
menunjukkan bahwa sistem inovasi tergantung pada sejumlah variabel
selain kreativitas, seperti otonomi, informasi yang tersedia, sistem
imbalan, pendidikan atau pelatihan, sistem authority, partisipasi dalam
pengambilan keputusan, atau kekompakan tim.
Sedangkan Hurley and Hult24 mendefinisikan inovasi sebagai
sebuah mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang
dinamis, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan
pemikiranpemikiran baru, gagasan-gagasan baru, dan menawarkan produk
yang inovatif serta peningkatan pelayanan yang memuaskan pelanggan.

22

Tamamudin, 2012. Analisis Pengaruh Pengenalan Merek, Persepsi Kualitas, Harapan
Konsumen dan Inovasi Produk terhadap Keputusan Membeli Dan Dampaknya Pada Loyalitas
Konsumen (Studi Kasus: Produk Batik Sutra Halus Merek Tamina). Jurnal Penelitian Vol. 9, No.
2, November 2012. Hlm. 283-300
23
Sousa, F.C.; Pellissier, R; dan Monteiro,I.P. 2012. Creativity, Innovation And
Collaborative Organizations. The International Journal of Organization Innovation Vol 5 Num 1.
p.26-59
24
Hurley, Robert. F and Hult, G, Tomas. M, 1998, ”Inovation, Market Orientation, and
Organizational Learning: An Intergration and Empirical Examination”, Journal of Marketing,
July., hal.128
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Berkaitan dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi
produk adalah gambaran dari berbagai proses mulai dari konsep suatu ide
baru, penemuan baru dan suatu perkembangan dari suatu pasar yang baru
yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain.
4. Keputusan Pembelian
Menurut Schiffman dan Kanuk25 keputusan pembelian adalah
pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian,
artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, harus tersedia
beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah
pada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut itu
dilakukan. Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh perilaku
konsumen.
Pola perilaku konsumen sangat terkait satu sama lain, khusus di
sisi seperti kualitas, harga dan pengambilan keputusan 26. Menurut Kotler27
proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian sebagai berikut
: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan
pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Tugas pemasar adalah
memahami perilaku pembeli pada tiap tahap dan pengaruh apa yang
bekerja dalam tahap-tahap tersebut. Sikap orang lain, faktor situasi yang
terantisipasi, serta resiko yang dirasakan dapat mempengaruhi keputusan
25

Schiffman, Leon G., dan Kanuk, Leslie Lazar. 2009. Perilaku Konsumen. Alih bahasa
Zulkifli Kasip. Jakarta : PT. Indeks Group Gramedia, hal.112
26
Rajput, A.A.; Kalhoro, S.H.; dan Wasif, R. 2012. Impact of Product Price and Quality on
Consumer Buying Behavior: Evidence from Pakistan. Interdisciplinary Journal Of Contemporary
Research In Business. ijcrb.webs.com. Vol 4, No 4. August, h.585-496
27
Kotler, Philip. 2000. Manajemen pemasaraan.Edisi Milennium. Jakarta: Prenhallindo,
hal.43
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pembelian, demikian pula level kepuasan pasca pembelian konsumen dan
tindakan perusahaan pasca pembelian.
Untuk melakukan pembelian, konsumen tidak terlepas dari
karakteristik produk baik mengenai penampilan, gaya, mutu dan harga dari
produk tersebut. Penetapan harga oleh penjual akan berpengaruh terhadap
perilaku pembelian konsumen, sebab harga yang dapat dijangkau oleh
konsumen akan cenderung membuat konsumen melakukan pembelian
terhadap produk tersebut28
5. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan seperangkat alat
yang dapat digunakan pemasaran untuk membentuk karakteristik jasa yang
ditawarkan kepada pelanggan. Alat-alat tersebut dapat digunakan untuk
menyusun strategi jangka panjang dan juga untuk merancang program
taktik jangka pendek. Penyusunan komposisi unsur-unsur bauran
pemasaran dalam jangka pencapaian. 29
Konsep bauran pemasaran dipopulerkan pertama kali beberapa
dekade yang lalu oleh Jerome McCarthy yang merumuskan menjadi 4P
(product, price, promotion, dan place). Dalam perkembangnnya, sejumlah
penelitian menunjukkan bahwa penerapan 4P terlampau terbatas/sempit.
Sehingga mendorong banyak pakar pemasaran untuk mendefiniskan ulang

28

Tejdhakusuma, R.; Hartini S. dan Muryani. 2001. Analisis Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Pembelian Air Minum Mineral di Kotamadya
Surabaya. Jurnal Penelitian Dinamika Sosial Vol. 2 No. 3 Desember 2001: 48 -58
29
Ibid, Hlm. 42
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bauran pemasaran sedemekian rupa sehingga lebih aplikatif untuk sektor
jasa, dengan menambahkan unsur People, Process, dan Phisical Evidence.
Keputusan mengenai setiap unsur bauran pemasaran ini saling
berakitan satu sama lain.

30

Booms dan Bitner juga menyarankan tiga P

lainnya dalam pemasaran layanan, yaitu People, Phisical Evidence dan
process.131 Sehingga dalam marketing mix ini terdapat 7 variabel yaitu
Produk, Harga, Promosi, Tempat, Partisipan, Proses dan Bukti Fisik.
Demi
merencanakan

kesuksesan
bauran

perusahaan

pemasaran

(pemasar)

(marketing

harus

mix)

yang

mampu
akan

memaksimalkan penjualan dan keuntungan. Dengan kata lain, perusahaan
hars dapat meyakinkan diri sanggup memanipulasi 7P dimana produk
tersedia pada waktu yang tepat, harga yang tepat, pomosi , saluran
distribusi yang tepat dan juga proses, partisipan, bukti fisik.
Tidak semua variabel bauran pemasaran dapat diserasikan dalam
jangka pendek. Variabel – variabel itu berbeda-beda dalam hal daya
penyesuaiannya. Biasanya, perusahaan dapat mengubah harganya,
meningkatkan jumlah wiraniaga, dan meningkatkan biaya periklanan
dalam jangka pendek. Tetapi pengembangan produk-produk baru dan
pengubahan saluran pemasaran hanya dapat dilakukan dalam jangka
panjang. Karena itu perusahaan yang bersangkutan biasanya melakukan
lebih sedikit perubahan bauran pemasaran dari periode ke periode dalam

30

Bilson Simamura, Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif Dan
Profitabel,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2001), Hlm. 190
31
Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa- Prinsip, Penerapan, dan Penelitian, (Yogyakarta: CV.
Andi Offset, 2014), Hlm. 41
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jangka pendek dibandingkan dengan jumlah variabel bauran pemasaran
yang ada. 32
Koordinasi antara bagian pemasaran dengan bagian-bagian lain di
dalam perusahaan, dalam hal ini sangatlah diperlukan. Tidak jarang terjadi
konflik antara bagian pemasaran dengan bagian produksi karena desain
poduk yang diusulkan oleh bagian pemasaran tidak dapat dikerjakan
bagian produksi dengan fasilitas yang ada. Karena itu, tugas bagian
pemasaran terutama manajer pemasaran tidak mudah. Ia harus memandang
dua pihak, yaitu pasar (konsumen) dan kemampuan perusahaan. Tanpa
koordinasi yang memadai antara bagian-bagian yang ada akan terjadi
kesimpang siuran sehingga setiap bagian mengartikan keinginan
konsumen yang berbeda satu sama lain.

33

Selanjutnya akan dibahas

mengenai ke tujuh variabel yang terdapat dalam Marketing Mix, yaitu :
1) Produk
Salah satu tugas utama dan tanggungjawab mereka yang
berkecimpung dibidang manajemen pemasaran adalah memikirkan
desain produk. Karena iu, bagian pemasaran seolah-olah bertugas
sebagai mata perusahaan, yangharus selalu jeli dalam mengamati
kebutuhan konsumen. Mereka yang ada dibagian ini harus secara terus
menerus memberikan saran perbaikan atau kalau perlu perubahan
desain produk yang betul-betul baru bagi perusahaan atau hanya
sekedar modifikasi dari produk yang sudah ada.
32

Jaka Wasana, Manajemen Pemasaran,(Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1991),Hlm.

95
33

Panjdi Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004), Hlm. 220
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Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan
produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau
dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar
yang bersangkutan.

34

Selain itu, dalam pemasaran termasuk dalam

produk adalah barang, jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen.
2) Harga (price)
Price berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh para
pelanggan untuk mendapatkan produk yang bersangkutan, seperti
halnya produk didalam pengertian price termasuk aneka macam hal
diantaranya meliputi hargapada daftar harga, diskon-diskon, potongan
–potongan harga, periode pembayaran dan syarat-syarat kredit. 35
3)

Promosi
Elemen ketiga P dari Bauran pemasaran adalah promosi.
Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat
untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang
menciptakan pertukaran dalam pemasaran.36 Tujuan akhir dari pemasar
adalah menaikkan penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. Promosi
dan periklanan adalah usaha-usaha perusahaan untuk meyakinkan
konsumen untuk membeli produknya. Ini kadang-kadang dikenal
sebagai komunikasi pemasaran dari suatu perusahaan. 37

4)
34

Tempat/saluran distribusi (Place)

Fandy Tjipto, Strategi Pemasaran ...... hlm. 95
Winardi, Entrepreneur dan Entreprenership,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2003)hlm.294
36
Basu Swastha & Irawan, Menejemen Pemasaran…....hlm. 349
37
Mursid, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 95
35
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Penentuan tempat (place) yang mudah terjangkau dan terlihat
akan memudahkan bagi konsumen untuk mengetahui, mengamati dan
memahami dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Penentuan
tempat didasarkan atas jenis usaha atau poduk yang diciptaakan.

38

Pengertian place termasuk aneka macam hal diantaranya meliputi
jangkauan lokasi, ketersediaan produk dan waktu penantian. 39
5) People (Partisipan)
People dalam jasa adalah orang-orang yang terlibat langsung
dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan dan merupakan faktor
yang memegang peranan penting bagi semua organisasi.Oleh
perusahaan jasa,unsur people ini bukan hanya memegang peranan
penting dalam bidang produksi atau operasional saja tetapi juga dalam
melakukan hubungan kontak langsung dengan konsumen. Perilaku
orang-orang yang terlibat langsung ini sangat penting dalam
mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan citra perusahaan yang
bersangkutan. 40
6) Process (Proses)
Menurut Sucipto “proses ini mencerminkan semua elemen
bauran pemasaran jasa dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan
konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen.” Dengan demikian,
pemasaran harus dilibatkan ketika desain proses jasa dibuat karena
38

Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah ,hlm.62
Winardi, Entrepreneur dan Entreprenership.....,hlm.294
40
Fani Firmansyah dan Hashniyah Zaadah,“Aplikasi People, Process, Dan Physical
Evidence Di Pt Bank Syariah Mandiri Singosari”, Jurnal Akuntansi Aktual, 2:2,(Malang: Juni
2013), hlm. 76–92
39
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pemasaran juga sering terlibat dan bertanggung jawab dalam
pengawasan kualitas jasa.41
7) Physical Evidence (Bukti Fisik)
Bukti fisik (physical evidence) adalah struktur fisik dari sebuah
perusahaan yang merupakan komponen utama dalam membentuk
kesan sebuah perusahaan. Bukti fisik memiliki peranan penting untuk
menarik minat konsumen agar datang ke suatu perusahaan dan
melakukan pembelian.

42

Menurut Sucipto, bukti fisik (physical

evidence) adalah lingkungan fisik dimana perusahaan dan konsumen
berinteraksi dan setiap komponen tangible memfasilitasi penampilan
atau komuniaksi jasa tersebut.
fasilitas

43

eksternal,konsumen

eksterior,tempat

Contoh-contoh bukti fisik ialah untuk
akan

parkir,taman-taman,

memperhatikan
suasana

lingkungan

design
dan

sebagainya.
6. Pengaruh Promosi, Inovasi dan Harga Terhadap Keputusan
pembelian
Persaingan pasar semakin hari semakin kuat, keputusan pembelian
konsumen sangatlah penting dalam tujuan utama dari suatu perusahaan.
Perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan keputusan pembelian
konsumen yang telah ada dengan menjaga kepuasan yang telah tercipta, di
samping itu perusahaan juga harus berusaha untuk memperoleh konsumen

41

A. Sucipto, Sudi Kelayakan Bisnis,(Malang: UIN-Maliki Press,2011),Hlm.71
Muhammad Syakir Syula, Asuransi Syariah (Life and General),(Jakarta: Gema
Insani,2004), hlm. 461
43
A. Sucipto, Sudi Kelayakan Bisnis ... , Hlm. 70
42
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yang baru. Dengan adanya peningkatan jumlah konsumen, maka akan
meningkatkan pendapatan yang diterima perusahaan. Berkaitan dengan hal
tersebut maka upaya yang harus dilakukan perusahaan dalam memenuhi
keinginan dan kebutuhan konsumen serta mempertahankan kelangsungan
hidup perusahaan adalah dengan melakukan strategi pemasaran yang tepat
dan terarah, seperti meningkatkan promosi, kebijakan harga dan
melakukan inovasi produk untuk dapat menghadapi persaingan yang ketat
pada saat ini.
Promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam
manajemen pemasaran karena dengan promosi bisa membuat konsumen
yang semula tidak tertarik terhadap suatu produk bisa berubah fikiran dan
menjadi tertarik pada produk tersebut. Selaian promosi, faktor harga
sangat erat kaitannya dengan keputusan pembelian konsumen, dengan
harga yang terjangkau, harga bersaing dan harga sesuai kualitas yang
diberikan oleh perusahaan dapat menjadi sarana dalam keputusan
pembelian konsumen. hal ini dikarenakan jika adanya pelayanan yang baik
dari perusahaan maka pelanggan akan merasakan adanya perlakuan lebih
yang diberikan perusahaan terhadap konsumen. Di samping itu adanya
inovasi produk yang merupakan pusat dari keberhasilan suatu bisnis, di
mana sebagai perusahaan yang menerapkan struktur dan strategi yang
memusatkan pemilihan waktu pengembangan teknologi dan persaingan
Persaingan yang semakin ketat dan konsumen yang semakin kritis
dalam memilih produk, menuntut perusahaan untuk lebih inovatif dalam
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menghasilkan suatu produk, dengan kata lain perusahaan harus mampu
menawarkan produk baru yang berbeda dan jauh lebih baik dengan produk
yang ditawarkan oleh pesaing. Inovasi akan meningkatkan nilai tambah
dari suatu produk, inovasi akan menciptakan suatu produk baru yang dapat
memberikan solusi yang lebih baik bagi pemecahan masalah yang
dihadapi konsumen. Inovasi harus mampu membuat produk berbeda di
mata konsumen sehingga konsumen lebih tertarik membeli produk
tersebut

dibandingkan

produk

pesaing.

Jika

perusahaan

dapat

memperhatikan desain serta membuat inovasi baru maka pelanggan akan
merasa puas dalam menggunakan produk tersebut.
G. Tinjauan Pustaka
Sebagai bahan pendukung terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan
tentang pengaruh harga dan inovasi terhadap keputusan pembelian:
NO Peneliti
1

2.

Judul
penelitian
Impact of
Product Price
and Quality on
Consumer
Buying
Behavior:
Evidence from
Pakistan

Ansir Ali
Rajput,
Sabir
Hussain
Kalhoro,
Raja
Wasif,
Mohammad
Ali Jinnah
University
Islamabad,
(2012)
Ritawati
Analisis
Tedjakusum FaktorFaktor
a,
Yang
44

Metode
Penelitian
Teknik
Analisis
Data :
deskriptif
dan analisis
inferensial
(regresi) 44

analisis
inferensial
(regresi) 45

Kesimpulan
Harga dan Qualitas
produk berpengaruh pada
perilaku konsumen untuk
membeli

Faktor pendidikan,
penghasilan, harga,
kualitas, distribusi, dan

Rajput, A.A.; Kalhoro, S.H.; dan Wasif, R. 2012. Impact of Product Price and Quality on
Consumer Buying Behavior: Evidence from Pakistan. Interdisciplinary Journal Of Contemporary
Research In Business. ijcrb.webs.com. Vol 4, No 4. August, h.585-496
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Sri Hartini,
Muryani,
(2015)

3

Tamamudin
(2012)

4

Vasanth
Kiran,
Mousumi
Majumdar,
Krishna
Kishore
Vanguard
Business
School,
2012

5

Abideen, Z
dan Saleem,

45

Mempengaruhi
Perilaku
Konsumen
Dalam
Pembelian Air
Minum
Mineral
Di Kotamadya
Surabaya
Analisis
Pengaruh
Pengenalan
Merek,
Persepsi
Kualitas,
Harapan
Konsumen dan
Inovasi Produk
terhadap
Keputusan
Membeli Dan
Dampaknya
Pada Loyalitas
Konsumen
Innovation in
In-Store
Promotions:
Effects on
Consumer
Purchase
Decision

promosi berpengaruh
terhadap perilaku
konsumen dalam
pembelian

analisis
inferensial
(regresi) 46

Pengenalan Merek,
Persepsi Kualitas,
Harapan Konsumen dan
Inovasi Produk
berpengaruh terhadap
keputusan
membeli

Teknik
Analisis Data
: Analisis
SEM

Inovasi promosi
berpengaruh terhadap
keputusan pembelian
konsumen

Effective
Teknik
advertising and analisis :

Environmental response,
Emotional response,

Tejdhakusuma, R.; Hartini S. dan Muryani. 2001. Analisis Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Pembelian Air Minum Mineral di Kotamadya
Surabaya. Jurnal Penelitian Dinamika Sosial Vol. 2 No. 3 Desember 2001: 48 -58
46
Tamamudin, 2012. Analisis Pengaruh Pengenalan Merek, Persepsi Kualitas, Harapan
Konsumen dan Inovasi Produk terhadap Keputusan Membeli Dan Dampaknya Pada Loyalitas
Konsumen (Studi Kasus: Produk Batik Sutra Halus Merek Tamina). Jurnal Penelitian Vol. 9, No.
2, November 2012. Hlm. 283-300
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S. 2011.

its influence on Multiple
consumer
Regression 47
buying
behavior

berpengaruh terhadap
consumer buying
behavior.

Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah pada subjek
penelitian dan lokasi penelitiannya. Terlebih pada beberapa variabel bebas.
Penelitian terdahulu ada yang hanya memiliki satu variabel bebas serta
menggunakan metode nalisis SEM, sementara penelitian saat ini memiliki tiga
variabel bebas dan menggunakan analisis regresi.
H. Kerangka Pemikiran

47

Abideen, Z dan Saleem, S. 2011. Effective advertising and its influence on consumer
buying behavior. European Journal of Business and Management. ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN
2222-2839 (Online) Vol 3, No.3. p.55-65
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I.

Hipothesis
Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat di tarik rumusan

masalah atau dugaan sementara yang di ambil sebagai hipotesis sebagai berikut :
H1 = Promosi, harga dan inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian.
H2 = Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian.
H3 = Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian.
H4 = Inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian.
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BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini, banyak
menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data
tersebut, serta penampilan dari hasilnya, demikian juga pemahaman akan
kesimpulan penelitian ini dilengkapi dengan tabel48
B. Populasi dan Sampel
Sugiyono49 menyebutkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik
kesimpulannya. Sedangkan menurut Arikunto50 populasi merupakan keseluruhan
subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli
produk batik tulis “ Mentari” di Jambi khususnya yang berupa dasar/kain.
Penelitian ini adalah penelitian sampel, sebab dalam penelitian hanya
meneliti sebagian dari

jumlah populasi

dan hasil

penelitiannya

akan

digeneralisasikan pada seluruh populasi. Sampel merupakan sebagian atau wakil
populasi yang diteliti. 51

48

Arikunto, S. 2005. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta,

hal.12
49

Sugiyono. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, hal.73
Arikunto, S. 2005. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta,

50

hal.130
51

Ibid, hal.131
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Sampel juga dapat diartikan bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut.

52

Teknik pengambilan sampel yang digunakan

adalah teknik accidental sampling. Teknik accidental sampling adalah teknik
pengambilan sampel secara kebetulan dimana semua anggota populasi
mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan anggota sampel.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik accidental
sampling. Teknik accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel secara
kebetulan dimana semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk
dijadikan anggota sampel. Adapun untuk menentukan jumlah sampel yang
mewakili populasi secara keseluruhan maka harus ditempuh melalui beberapa
tahap. 53 Pada langkah pertama menentukan perkiraan harga koefisien korelasi (ρ )
terkecil antara variabel bebas dan variabel terikat. Kedua menentukan taraf nyata (
α) kuasa uji (1- β) setelah itu menentukan sampel secara interatif .
Pada iterasi pertama menggunakan rumus :

Sedangkan

Dimana Z1-ɑ + Z1-ß merupakan konstanta yang diperoleh dari distribusi
normal.
Pada iterasi kedua menggunakan rumus
52

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2011), hlm. 117
53
Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin. Aplikasi Statistika Dalam. Penelitian. Bandung
: Pustaka Setia,2006, hlm. 96
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Sedangkan

Keterangan :
Z1-α : konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal
Z1- β: konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal
α : kekeliruan tipe 1
ß : kekeliruan tipe 2
Uρ : nilai koefisien korelasi
ρ : koefisien korelasi terkecil54
Apabila ukuran sampel minimal dan interaktif pertama dan kedua
harganya sama dengan bilangan satuannya sama maka interasi berhenti. Apabila
belum semua perlu diadakan iterasi ketiga. Menurut Soemantri dan Muhidin 55 jika
koefisien korelasi tidak diketahui maka disarankan menggunakan 0,30.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Iriawan56 yang menganalisis pengaruh
harga, citra, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan diperoleh
koefisien korelasi terkecil adalah variabel harga, yaitu 0,316. Dengan dasar
pertimbangan tersebut dalam penelitian ini diperkirakan korelasi terendah dari
variabel bebas adalah 0,316 pada tarif nyata α= 5%,α = 5% dengan kuasa uji 95%
sehingga untuk mencari ukuran sampel dapat dilakukan sebagai berikut:
54

Sitepu, Pedoman Menulis Jurnal, Malang : Rosda karya, 1994, hal. 108.
Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin. Aplikasi Statistika Dalam. Penelitian. Bandung
: Pustaka Setia,2006, hlm. 96
56
Ibid, hlm. 117
55
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ρ

= 0,316

Z1-α = 1,645
Z1-β = 1,645
1) Menghitung dengan iterasi pertama

Uρ

=[ ]

Uρ

= 0,3272

Maka :

n

=

n

= 114,1051

n

= 114

(

)

2) Menghitung dengan iterasi kedua

Uρ

=

[

]

Uρ = 0,3287
Maka :

n

=

n

= 113,1367

(

)

[

(

]

)
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n

= 113

3) Menghitung dengan iterasi ketiga

Uρ

=

Uρ

= 0,3287

[

]

[

(

]

)

Maka :

n

=

n

= 113,1367

n

= 113

(

)

Karena n2 dan n3 telah tercapai harga yang sama yaitu 113 maka sampel
yang di ambil minimal 113 responden. Adapun sampel akan diambil berdasarkan
hari berkunjung yang ramai dan sepi dari pengunjung.
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan
data sekunder.
1. Data Primer
Data primer adalah “data yang diambil dari sumber data primer
atau sumber pertama di lapangan.” 57Data primer merupakan data yang
diambil langsung dari sumber pertamanya. Data primer yang penulis

57

Burhan,Bungin. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif. Kencana: Jakarta, hal.128
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maksudkan adalah data yang penulis peroleh langsung dari lapangan
yaitu informasi dari butik batik mentari. Adapun data primer dalam
penelitian ini yaitu hasil kuesioner penulis terhadap pihak terkait.
2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah,
koran keterangan-keteragan atau publikasi lainnya58
Data sekunder merupakan data atau informasi penunjang
penelitian yang didapat dari studi literature, buku, jurnal, internet, studi
kepustakaan lain. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung media
perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder
tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang
tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip ,
dokumentasi, literatur perpustakaan lainnya.
D. Operasional Variabel
Agar Penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang perlu dipahami,
berbagai unsur – unsur yang menjadi dasar penelitian yang termuat dalam
operasional variabel penelitian. Berikut penjelasannya :
Tabel

1

Operasional Variabel
Variabel

58

Ibid, hal.98

Definisi
Operasional

Indikator

Skala
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Promosi
(X1)

Promosi adalah
suatu bentuk
komunikasi
pemasaran, yang
merupakan
aktivitas
pemasaran yang
berusaha
menyebarkan
informasi,
mempengaruhi/
membujuk, dan
atau
mengingatkan
pasar sasaran atas
perusahaan dan
produknya agar
bersedia
menerima,
membeli, dan
loyal pada produk
yang ditawarkan
perusahaan yang
bersangkutan

Harga (X2)

Harga merupakan
pernyataan nilai
dari suatu produk
(a statement of
value), atau apa
yang dibayar
seseorang untuk
apa yang
diperoleh suatu
barang/jasa dan
nilainya
dinyatakan dalam
mata uang.

1. keterjangkauan
harga,
2. diskon/potongan
harga,
3. cara
pembayaran.

Inovasi
produk

Inovasi produk
adalah gabungan

1. produk baru bagi
dunia

1. periklanan
(advertising),
2. penjualan personal
(personal selling),
3. promosi penjualan
(sales promotion),
4. publisitas dan
hubungan masyarakat
(publicity and public
relation),
5. informasi dari mulut
ke mulut (word of
mouth),
6. pemasaran langsung
(direct marketing)

Ordinal

Ordinal
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(X3)

dari berbagai
macam proses
yang saling
mempengaruhi
antara yang satu
dengan yang lain,
dimana inovasi
bukanlah konsep
dari suatu ide
baru, penemuan
baru atau juga
bukan merupakan
suatu
perkembangan
dari suatu pasar
yang baru saja,
tetapi inovasi
merupakan
gambaran dari
semua prosesproses tersebut

Keputusan
Pembelian
(Y)

Keputusan
pembelian adalah
tindakan dari
konsumen untuk
mau membeli atau
tidak terhadap
produk

2. lini produk baru,
3. tambahan pada lini
produk yang telah
ada,
4. perbaikan produk
yang telah ada,
5. penentuan
kembali,
6. pengurangan biaya

1. Kemantapan pada
sebuah produk.
2. Kebiasaan dalam
membeli p roduk.
3. Memberikan
rekomendasi kepada
orang lain.
4. Melakukan pembelian
ulang.

Ordinal

E. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek
penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. 32 Observasi
ini dilakukan sebagai studi pendahuluan mengenai pengaruh promosi ,
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harga dan inovasi produk terhadap keputusan pembelian Batik di Butik
Mentari Kota Jambi.
b. Dokumentasi
Dokumentasi sebagai cara mencari dan mengurai hal-hal atau
variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah,
notulen rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya.” 59 Metode
dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia,
sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan,
pengmuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat
lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus
penelitian. Data yang di kumpulkan mengenai teknik tersebut berupa
kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan
menggunakan catatan-catatan. Dokumentasi penulis gunakan sebagai
instrumen utama untuk memperoleh sumua data-data yang berhubungan
dengan gambaran umum tentang pengaruh promosi , harga dan inovasi
produk terhadap keputusan pembelian Batik di Butik Mentari Kota Jambi
c. Wawancara langsung
Menurut Harsono, wawancara merupakan proses pengumpulan
data yang langsung memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
Menurut Mantja.

60

wawancara mendalam merupakan percakapan

terarah yang tujuannnya untuk mengumpulkan informasi etnografi.
Wawancara mendalam dapat diberi makna kombinasi antara pertanyaan59

Ibid., hlm. 231.
Harsono, 2008. Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif. Surakarta:
Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal.162
60
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pertanyaan deskriptif, struktural dan kontras. Wawancara mendalam
dilakukan secara langsung kepada seorang nara sumber atau dalam
bentuk fokus group discussion, tergantung pada perjanjian dengan nara
sumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan
langsung.
d. Kuesioner
Kuesioner, adalah daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada
responden. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah

close

questionnaire dimana pilihan jawaban telah dirancang dan ditetapkan
oleh peneliti
F. Metode analisi data
a. Analisis deskriptif
Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan
penyusunan daftar pertanyaan untuk dapat di hitung berdasarkan statistik,
untuk itu data perlu diubah menjadi kuantitatif yaitu dengan memberikan
angka (skor) untuk setiap jawaban dengan menggunakan skala likerts.
Masing-masing item pertanyaan dibuka peluang kemungkinan lima
jawaban atau skala lima tingkat (likerts), dimana responden diharuskan
memilih salah satu dari lima jawaban yang tersedia dengan bobot sebagai
berikut:
a)

Jawaban sangat setuju (a) diberi bobot 5

b)

Jawaban setuju (b) diberi bobot 4

c)

Jawaban cukup setuju (c) diberi bobot 3
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d)

Jawaban tidak setuju (d) diberi bobot 2

e)

Jawaban sangat tidak setuju (e) diberi bobot 1
Metode kuantitatif dilakukan dengan menyusun dan menghitung

jawaban pada tabel frekuensi distribusi untuk mengetahui apakah tingkat
peroleh nilai (skor) variabel penelitian. Untuk itu dibuat kriteria
pengklasifikasian

yang

mengacu

pada

ketentuan-ketentuan

yang

dikemukakan oleh Husein Umar dimana rentang skala diperoleh dengan
rumus sebagai berikut:

RS =
Keterangan:
RS

= Rentang Skor

n

= Jumlah Responden

m

= Jumlah alternatif jawaban tiap item61
Berdasarkan ketentuan ini, maka kriteria pengklasifikasian

mengenai variabel tentang pengaruh promosi , harga dan inovasi produk
terhadap keputusan pembelian Batik di Butik Mentari Kota Jambi adalah
sebagai berikut:
RS =

()

RS = 64
Wiersma dan Stephen mengatakan bahwa Skala Likert terdiri dari
61

Hussein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2005), hlm. 45.
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beberapa poin dalam skala dan interval antara nilai yang diasumsikan
secara keseluruhan. Sebelum menggunakan Likert Scale, berdasarkan
jumlah responden, maka di temukanlah klasifikasi nilai tertinggi dan
terendah sebagai berikut :
Terendah 64
Tertinggi 320
Interval dari minat dapat diukur dengan tabel seperti dibawah ini:
Tabel 2
Rentang Skala
Nilai

Rentang Skala

64-127

Sangat Tidak baik

128 – 191

Tidak baik

192 – 255

Cukup

256 – 320

Baik

> 320

Sangat Baik

(data diolah berdasarkan teori Umar)
b. Uji Validitas dan Reliabilitas
1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya
suatu kuesioner. Suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang
akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali 2007:45). Suatu
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kuesioner yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi.
Sebaliknya validitas yang kurang valid berarti memiliki validitas
rendah. Agar diperoleh kesahihan dan keterandalan kuesioner, maka
sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data dilakukan uji coba.
Didalam penelitian ini uji coba dilakukan terhadap 30
responden. Perhitungan uji validitas dilakukan dengan program SPSS.
Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (untuk
r hitung tiap butir dapat dilihat pada tampilan Output Cronbach Alpha
pada kolom Corrected Item-Total Correlation) dengan r tabel untuk
degree of freedom (df) = n – 2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel.
Dalam penelitian ini jumlah sampel (n) = 30 dan besarnya df dapat
dihitung 30 – 2 = 28, dengan df = 28 dan alpha 0,05 di dapat r tabel =
0,361. R hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka butir
atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali
2007:45).
2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Suatu

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang
terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu
(Ghozali

2007:41).

Uji

reliabilitas

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan SPSS dengan memilih menu analyze, kemudian pilih
submenu scale, lalu pilih reliability analysis. Hasil analisis tersebut
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akan diperoleh melalui cronbach’s alpha. Suatu konstruk atau variabel
dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,6
(Nunnally dalam Ghozali, 2007:44)
c. Regeresi berganda
= β0 + β 1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3 + e .

Y

62

Dimana :
Y

= keputusan pembelian

βo

= Konstanta

β 1- β 2

= Koefisien Regresi

X1

= promosi

X2

= harga

X3

= inovasi produk
Selanjutnya untuk melihat berapa besar pengaruhnya variabel

independent terhadap variabel dependent digunakan koefisien determinan
yang merupakan salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk
mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel, yang
disimbolkan dan dirumuskan: 63

=1

62
63

( )
( )

Sugiyono, Statistik untuk penelitian, hlm. 158.
ibid, hlm. 158.
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Untuk mengetahui bagaimana keeratan hubungan antara satu
variabel dengan variabel lain maka digunakan formula koefisien korelasi:
64

r=√
Besarnya koefisien korelasi (r) antara dua macam variabel adalah
nol sampai dengan ± 1. Apabila dua buah variabel mempunyai nilai r = 0,
berarti antara dua variabel tersebut tidak ada hubungan. Sedangkan apabila
dua buah variabel mempunyai r = ± 1, maka dua buah variabel tersebut
mempunyai hubungan yang sempurna baik hubungan positif maupun
negatif.
Untuk menguji hipotesis secara parsial (individu) yang dikemukakan maka
digunakan uji t (t-test) dengan rumus: 65
t (hitung) =

()

Dimana :
= Koefisien regresi hasil estimasi
( ) Simpang baku
Dari kaedah pengambilan keputusan, bila t hitung yang diperoleh
lebih besar atau sama dengan t-tabel maka hipotesa nol ditolak dan
hipotesa alternatif diterima. Berarti variabel independent mempunyai

64
65

ibid, hlm. 158.
ibid, hlm. 158.
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pengaruh terhadap variabel dependent, sebaliknya bila t-hitung lebih kecil
dari t-tabel berarti hipotesa alternative ditolak, ini berarti tidak ada
pengaruh variabel independent secara parsial terhadap variabel dependent
pada tingkat keyakinan tertentu.
Secara stimultan digunakan uji F. Uji F dilakukan guna mengetahui
signifikan tidaknya pengaruh variable-variabel bebas promosi (X1),
harga(X2) , inovasi produk (X3yaitu secara simultan terhadap variable
terikat (Y = keputusan pembelian).
Untuk pengujian F ini digunakan Hipotesis sebagai berikut :
H0 = ß1 = ß2 = ß3
Ha = ß1 ≠ ß2 ≠ ß3
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung
dengan nilai F table. Maka Fh dengan R2 diperoleh dengan cara : 66

Fh =( )
Apabila Fh > Ft, maka Ho ditolak artinya terdapat pengaruh yang
signifikan antara variable X dengan variable Y.
Apabila Fh < Ft, maka Ho diterima, artinya terdapat pengaruh yang
tidak signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.
d. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi
pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square

66

ibid, hlm. 158.
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(OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan
persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal.
1) Uji Linearitas
Uji linearitas menurut Priyatno digunakan untuk mengetahui linearitas
data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau
tidak. Uji ini merupakan prasyarat dalam analisis regresi linear. Dua
variabel

dikatakan

mempunyai

hubungan

yang linear

apabila

signifikansi (linearity) kurang dari 0.05. 67
2) Uji Normalitas
Uji normalitas menurut Sunyoto dalam Karmita bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau
residual

memiliki

distribusi

normal.

Uji

dilakukan

dengan

menggunakan metode Kolmogorov-Swirnov Test (K-S), dengan dasar
pengambilan keputusan jika nilai probabilitas >0.05 maka data
berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas <=0.05 maka data tidak
berdistribusi normal dan metode Normal Probability Plot of Regression
Standarized Residual dimana apabila data menyebar di sekitar garis
diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 68
3) Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas menurut Ghozali bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
67

Duwi Priyatno.SPSS 22: Pengolah Data Terpraktis (Andi, Yogyakarta, 2014), hal. 45
Fitriah Karmita . Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. Skripsi,Universitas Hasanuddin
Makassar, Diakses tanggal 25 Juli 2017, dari repository.unhas.ac.id.(2015, hal. 34)
68
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(independen).
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Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas

maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation Factor (VIF). Bila angka
VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinearitas. 70
4) Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali bertujuan menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode yang
digunakan adalah grafik scatter plot dan metode glejser yang dilakukan
dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut
residualnya. Jika nilai antara variabel independen dengan absolut
residualnya > 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 71
G. Sistematika Penulisan
Agar lebih mudah memahami proposal ini serta penulisannya lebih
sistematis, maka penulis membagikan menjadi beberapa bab sebagai
berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Dalam bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah,
perumusan

masalah,

pembatasan

masalah,

tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
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Imam Ghozali. Aplikasi Analisis Multirative dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh,
(Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013 ), hlm. 18.
70
Anwar Sanusi. Metodologi Penelitian Bisnis. (Salemba Empat, Jakarta,2011), hlm. 158.
71
Imam Ghozali. Aplikasi Analisis Multirative dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh,
(Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013 ), hlm. 18
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BAB II

METODE PENELITIAN
Dalam bab ini dikemukan metode yang digunakan dalam
penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data,
metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode
analisis data

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN
Dalam bab ini dikemukan tentang sejarah berdirinya tempat
penelitian, profil tempat penelitian, struktur organisasi,
produk dan lain lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil dari rumusan
masalah.

BAB V

PENUTUP
Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran-saran
yang perlu untuk disampaikan serta dilengkapi dengan
daftar pustaka dan lampiran.
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BAB III
GAMBARAN UMUM BATIK TULIS MENTARI JAMBI

A. Sejarah Batik Jambi
Dari segi geografi dan sejarah, Jambi merupakan daerah yang strategis dan
merupakan jarak yang terpendek dalam hubungan dengan tiongkok dan Selat
Malaka. Dari berita berita yang ditulis oleh pedagang dan musyafir cina, seperti It
Ching tahun 671 yang mengadakan perjalanan dari Kanton menuju ke Melayu
dengan menumpang kapal Sriwijaya.kesimpulanya pada periode melayu kuno dan
Sriwijaya masyarakat yang berdiam di wilayah Jambi telah berhubungan aktif
dengan bebagai bangsa. Hasil hubungan ini tentu akan menghasilkan pengaruh
pula dalam bidang kebudayaan, termasuk ragam hias batik.
Di Cina pada zaman Dinasti Tang, Bangkok dan Turkestan Timur telah
ditemukan desain batik yang pada umumnya bermotif geometris serta adanya
batik India Selatan yang dipasarkan di Malaya pada abad 17 s.d 19 M, telah turut
memberikan pengaruh pada ragam hias batik Jambi karen pengaruh kebudayaan
tersebut.
Tidak dapat ditentukan sejak kapan pastinya batik jambi ditemukan, yang
jelas batik jambi pada masa kerajaan melayu telah membatik dengan motif khas
fauna dan flora untuk keperluan keluarga dan lingkungan kerajaan.
Jambi juga menjadi pusat pertukatan barang dagangan dari sluruh
nusantara, di samping menjalin dagang dengan indramayu, cirebon, lasem, tuban,
madura dan lain-lain di kota jawa, sudah sejak lama menjalin hubungan dagang
dengan arab, cina, India, eropa dan negeri asia tenggara melaluia pedagangan
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mereka. Hubungan dagang ini turut mempengaruhi ornament2 batik jambi dan
pengaruh kebudayaan arab terlihat pada ragam hias kaligrafi serta pengaruh cina
lebih banyak pada bagian rumpal atau pinggiran kain.
Ragam hias batik jambi ditentukan factor estetika dan filosofis yang digali
dan diperkaya dari muatan local yang berupa keadaan geografis, kebudayaan,
kepercayaan dan hasil seni juga kerajinan.
Secara umum ragam hias batik Jambi merupakan satu kesatuan dari
elemen-elemen yang terdiri atas titik, garis, bentuk warna dan tekstur. Kesatuan
elemen tersebut, mewujudkan keindahan melalaui pengulanagan, pusat perhatian,
keseimbangan dan kekontrasan yang emmiliki bobot kultur setempat, opini dan
nilai-nilai filosofis.

B. Sejarah Pendirian
Batik tulis Mentari adalah produk batik yang kembangkan oleh Ibu
Kabtiyah, Kecamatan Pelayangan, yang terus mencoba mencari batik khas
kedaerahan, khususnya Batik Seberang. Kabtiyah menjelaskan, Batik Khas Jambi
memiliki lebih dari 100 motif dan modifikasi desain dari percampuran batik Jawa.
Untuk Batik Jambi, ikon motif yang selalu dicari pendatang dan masyarakat Jambi
sendiri ialah, Duren Pecah, Batanghari, serta Angso Duo. Batik khas Jambi pun
memiliki keunggulan dari segi pewarnaan. Memiliki dua metode pewarnaan kain
dasar, untuk metode pertama menggunakan pewarna kimia dan kedua alami
tumbuh-tumbuhan. Mulai tahun 2006 Ibu Kabtiyah merintis usaha batik,
mencoba merangkul anak-anak putus sekolah untuk menerima keterampilan
membatik.
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Dalam perkembangannya 15 anak berhasil pandai membatik, sehingga
dibuatkan wadah sebagai perajin batik di Jambi. Omzet batik Mentari i mencapai
yang cukup besar, bila ramai dalam sehari bisa mendapatkan Rp 10 juta. Dan
pelanggan batik tulisnya hingga ke mancanegara, seperti Malaysia, Singapura dan
Filipina dengan harga jual Rp 100 ribu sampai Rp 1,5 juta per potong dengan
ukuran 2 meter.
C. Motif Batik Jambi

1. Motif Kapal Sangat

Kapal-kapal yang ada di batik ini memiliki makna, kapal pertama
merupakan kapal sangat yang memiliki tiga bendera. Sementara kapal
kedua merupakan kapal dengan empat bendera. Kapal dengan tiga
bendera mewakili masyarakat peladang sementara kapal dengan empat
bendera melambangkan masyarakat maritime atau pesisir.
2. Motif Duren Pecah
Motif batik Jambi durian pecah mengambarkan dua bagian kulit
durian yang terbelah tetapi masih terpaut antara pangkal tangkainya.
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Dua belah kulit durian tersebut memiliki arti yang terdapat pada
masing-masing bagiannya. Bagian pertama memiliki makna pondasi
iman dan taqwa. Sementara bagian yang satunya memiliki arti ilmu
pengetahuan dan teknologi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna
dari motif batik Jambi Duren Pecah ini adlaah, melaksanakan pekerjaan
berlandaskan iman dan juga taqwa dan didukung dengan penguasaan
ilmu serta teknologi. Maka akan memberikan hasil terbaik bagi yang
menjalankannya serta keluarga dan sekelilingnya.
3. Motif Kuao Berhias
Pada batik Jambi motif Kuao Berhias memiliki gambar seekor
burung Kuao yang sedang bercermin sembari mengepakkan sayapnya,
yang dimaknai dengan pengenalan diri.
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Pada dasarnya burung ini hanya satu, akan tetapi karena sedang
becermin sehingga seolah-olah pantulan dari burung di cermin tersebut
terlihat seperti burung yang satunya. Sehingga bisa diambil makna dari
motif batik ini yang memiliki arti sebagai cerminan diri dan instrospeksi
diri. Sebagai manusia yang harus senantiasa memperbaiki diri dengan
melihat kekurangan dengan menampilkan dirinya dari bayangan cermin
4. Motif Tampuk Manggis
Batik dengan motif Tampuk Manggis ini menampilkan gambar
sebuah penampang yang berisi manggis yang terbelah pada bagian
tengahnya sehingga menampakkan kulit luar, daging kulit dan isi buah
manggis secara keseluruhan

Penggambaran pada motif batik ini memiliki makna kebaikan budi
pekerti dan kehalusan hati seseorang tidak dapat dilihat dari kulit luar
saja.
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5. Motif Angso Duo Bersayap
Motif batik Jambi Anso Duo Bersayap ini merupakan salah satu
motif batik Jambi yang sangat khas. Selain itu, motif batik ini juga tidak
terlepas dari legenda masyarakat Jambi.

Menurut legenda zaman dahulu, angso duo adalah sepasang angsa
yang katanya dipercaya untuk menuntun Puti Mayang Mangurai dan
Orang Kayo Hitam ketika mereka hendak mencari tempat tinggal. Pada
akhirnya kedua angsa ini membawa mereka ke sebuah daerah untuk
membangun negeri baru yang kini dikenal sebagai Kota Jambi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Hasil Validasi dan Reliabitas
Hasil uji validitas pada variabel penelitian yaitu variabel promosi, harga
dan inovasi produk terhadap keputusan pembelian dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Promosi
Nomor Item

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8
X1.9
X1.10
X1.11
X1.12

Corrected
Item-Total
Correlation
0,540
0,815
0,807
0,775
0,805
0,724
0,784
0,633
0,679
0,719
0,062
0,807

r tabel

Keterangan

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid

Berdasarkan tabel 4.1. di atas, dari 12 item pernyataan pada variabel
promosi yang diajukan kepada 30 responden, terdapat 1 item yang tidak valid
yaitu item nomor X1.11. karena r hitung < r tabel yaitu 0,062 < 0,361 sehingga
terdapat 11 item pernyataan yang dinyatakan valid karena r hitung > r tabel
dengan nilai koefisien validitas terendah 0,540 dan tertinggi 0,815 maka 11 item
yang valid tersebut dapat digunakan sebagai kuesioner penelitian variabel
promosi.
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Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Harga
Nomor Item

X2.13
X2.14
X2.15
X2.16
X2.17
X2.18

Corrected
Item-Total
Correlation
0,627
0,661
0,557
0,571
0,459
0,519

r tabel

Keterangan

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan tabel 4.2. di atas, dari 6 item pernyataan pada variabel harga
yang diajukan kepada 30 responden, ternyata semua item dinyatakan valid karena
r hitung > r tabel dengan nilai koefisien validitas terendah 0,519 dan tertinggi
0,627 maka 6 item yang valid tersebut dapat digunakan sebagai kuesioner
penelitian variabel harga.
Nomor Item

X3.19
X3.20
X3.21
X3.22
X3.23
X3.24
X3.25
X3.26
X3.27
X3.28
X3.29
X3.30

Corrected
Item-Total
Correlation
0,728
0,637
0,714
0,717
0,754
0,676
0,688
0,664
0,709
0,510
0,196
0,672

r tabel

Keterangan

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid

Berdasarkan tabel 3.3. di atas, dari 12 item pernyataan pada variabel
inovasi produk yang diajukan kepada 30 responden, terdapat 1 item yang tidak
valid yaitu item nomor X3.29. karena r hitung < r tabel yaitu 0,193 < 0,361
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sehingga terdapat 11 item pernyataan yang dinyatakan valid karena r hitung > r
tabel dengannilai koefisien validitas terendah 0,506 dan tertinggi 0,751 maka 11
item yang valid tersebut dapat digunakan sebagai kuesioner penelitian variabel
inovasi produk.
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian
Nomor Item

Y.31
Y.32
Y.33
Y.34
Y.35
Y.36
Y.37
Y.38

Corrected
Item-Total
Correlation
0,569
0,805
0,617
0,642
0,746
0,565
0,758
0,668

r tabel

Keterangan

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan tabel 3.4. di atas, dari 8 item pernyataan pada variabel
keputusan pembelian yang diajukan kepada 30 responden, ternyata semua item
dinyatakan valid karena r hitung > r tabel dengan nilai koefisien validitas terendah
0,565 dan tertinggi 0,805 maka 8 item yang valid tersebut dapat digunakan
sebagai kuesioner penelitian variabel keputusan pembelian.
Hasil analisisi realibitas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen
No.

Variabel

Cronbach’s
Alpha

1
2
3
4

Promosi
Harga
Inovasi Produk
Keputusan
Pembelian

0,938
0,800
0,918
0,887

Minimal
Cronbach’s
Alpha yang
diisyaratkan
>0,60
>0,60
>0,60
>0,60

Keterangan

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
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Berdasarkan data yang ada dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua
variabel penelitian memiliki nilai koefesiensi reliabilitas yang lebih tinggi
daripada Cronbanch Alpha yang di syaratkan yaitu sebesar 0,60. Oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa hasil instrumen ini memiliki tingkat reliabilitas yang
tinggi, atau dapat dikatakan hasil instrumen ini dapat dipercaya.
B. Karakteristik Responden
Jumlah responden yang diambil dalam penelitian pengumpulan data
adalah sebanyak 76 orang. Karakteristik responden yang diperoleh dari hasil
pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner ini terdiri dari: umur, jenis
kelamin, pendidikan. Maka dari itu dapat disusun dalam bentuk tabel dibawah ini
1. Jenis Kelamin
Berikut dilampirkan jenis kelamin responden yang merupakan
kepala keluarga yang berpatisipasi dalam penelitian ini pada tabel 4.6
Tabel 4.6 Jenis Kelamin Responden
No

Jenis kelamin

Jumlah

Persentase %

1

Laki-laki

15

19,73 %

2

Perempuan

61

78,94 %

Jumlah

76

100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukan dari 76 orang responden orang
yang membeli batik tulis Mentari Jambi yang melakukan pengisian
kuisioner sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu Sebesar 78,94
% sedangkan responden laki-laki sebesar 19,73%.
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2. Umur
Berikut cilampirkan usia responden yang berpatisipasi dalam
penelitian ini pada tabel 4.7
Tabel 4.7 Usia responden
No

Umur

Jumlah

Persentase

1

31 – 35 Tahun

15

19,73%

2

36 – 40 Tahun

32

42,10%

3

45 – 50 Tahun

29

38,15%

76

100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukan dari 76 orang responden
orang yang membeli batik tulis Mentari Jambi yang melakukan pengisian
kuisioner sebagai besar berusia 36-40 th sebanyak 32 responden
(42,10%).
3. Tingkat pendidikan
Berikut

dilampirkan

tingkat

pendidikan

responden

yang

berpatisipasi dalam penelitian ini pada tabel 4.8.
Tabel 4.8 Tingkat pendidikan responden
No

Tingat Pendidikan

Jumlah

Persentase

1

SMP

6

7,89%

2

SMA

34

44,73%

3

S1

36

47,36%

Jumlah

76

100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukan dari 85 orang responden
orang yang membeli batik tulis Mentari Jambi yang melakukan
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pengisian kuesioner sebagian tingkat pendidikannya sebanyak 36
responden (54,1%) dengan tingkat pendidikan S1

C. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel
dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel
independen diasumsikan bukan fungsi distribusi, jadi tidak perlu diuji
normalitasnya.

Hasil

output

dari

pengujian

normalitas

dengan

Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:
Tabel 4.9 Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,542 = 54,2% > 5% , maka H0
diterima. Artinya variabel unstandarized berdistribusi normal. Uji
normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-P Plot sebagai berikut.
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Ganbar 4.1 Normalitas
Pada grafik P-P Plot terlihat data menyebar di sekitar garis
diagonal dan mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal
maka variabel dependen Y memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi
yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Apabila nilai
tolerance > 10% dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak ada
multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Hasil pengujian
multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas
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Berdasarkan tabel 4.9. di atas terlihat setiap variabel bebas
mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam
model regresi ini.
3. Uji Autokorelasi
Pengujian Autokorelasi bertujuan untuk mengetauhi ada atau
tidaknya autokorelasi antara kesalahan penggangu pada pengamatan
dengan melihat hasil perhitungan angka Durbin Watson. Model regresi
yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi, yang dapat dilihat dengan
menggunakan nilai Durbin Watson, dengan kriteria jika du < DW < 4 – du
berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Hasil uji Durbin Watson
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan nilai Durbin Watson
sebesar 2,135 dan nilai Durbin Watson tabel dengan 3 variabel yaitu 1,74.
Jadi 1,74 < 2,135 < (4-1,74) artinya nilai 2,135 berada diantara 1,74 dan
2,26 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam
pengujian model regresi ini.
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4. Uji Heterokedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran
variabel bebas. Penyebaran yang acak menunjukkan model regresi yang
baik. Dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot
dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y.

Gambar 4.2 Uji glejser
Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara
acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y.
Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model
regresi

ini.

Selain

dengan

mengamati

grafik

scatterplot

uji

heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji glejser
yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap
variabel independen. Uji Glejser juga dapat digunakan untuk mendeteksi
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ada tidaknya heteroskedasitisitas, adanya uji Glejser pada regresi ini
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.11 Hasil Uji Glejser

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua
variabel independen mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel
independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel
dependen abs_res. Hal ini terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel
independen seluruhnya di atas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi
tidak mengandung adanya heterokedastisitas
D. Analisis Regresi
Berdasarkan analisis dengan program SPSS 23 for Windows diperoleh
hasil regresi berganda seperti terangkum pada tabel berikut:
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Berganda
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai
berikut:
Y = 4,865 + 0,312 X1 + 0,355 X2+ 0,298 X3.
Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:
a. Konstanta = 4,865 Jika variabel promosi, harga dan inovasi produk
dianggap sama dengan nol, maka variabel keputusan pembelian
sebesar 4,865.
b. Koefisien Promosi (X1) = 0,312 Jika variabel promosi mengalami
kenaikan, sementara harga dan inovasi produk diasumsikan tetap,
maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,312.
c. Koefisien Harga (X2) = 0,355 Jika variabel harga mengalami
kenaikan, sementara promosi dan inovasi produk diasumsikan tetap,
maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,355.
d. Koefisien Inovasi Produk (X3) = 0,298 Jika variabel inovasi produk
mengalami kenaikan, sementara promosi dan harga diasumsikan tetap,
maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,298.
E. Pengujian Hipotesis
1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial)
variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan
atau tidak. Hasil output dari SPSS adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.13 Hasil Uji t

Hipotesis :
Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
Ha : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai:
a. thitung untuk variabel promosi sebesar 5,819 dengan signifikansi
0,000 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengujian
tersebut menolak Ho dan menerima Ha sehingga H1

yang

menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan promosi terhadap
keputusan pembelian diterima.
b. thitung untuk variabel harga sebesar 5,389 dengan signifikansi 0,000
< 0,05. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengujian tersebut
menolak Ho dan menerima Ha sehingga H1 yang menyatakan ada
pengaruh positif dan signifikan harga terhadap keputusan pembelian
diterima.
c. thitung untuk variabel inovasi produk sebesar 5,016 dengan
signifikansi 0,000 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa
pengujian tersebut menolak Ho dan menerima Ha sehingga H1 yang
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menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan inovasi produk
terhadap keputusan pembelian diterima.
2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel
independen secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut
uji kelinieran persamaan regresi. Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada
tabel anova di bawah ini:
Tabel 4.14 Hasil Uji F

Pada tabel Anova diperoleh nilai Fhitung = 127,619 > Ftabel =
2,70 dan sig = 0,000 < 0,05 ini berarti variabel independen promosi, harga
dan inovasi produk secara simultan benar-benar berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen keputusan pembelian. Maka dengan kata lain
variabel-variabel independen promosi, harga dan inovasi produk mampu
menjelaskan besarnya variabel dependen keputusan pembelian.
3. Koefisien Determinasi Ganda (R2)

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel model
summary berikut ini:
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Tabel 4.15 Koefisien Determinasi Ganda

Pada tabel di atas diperoleh nilai Adjusted R2 = 0,772 = 77,2% ini
berarti variabel bebas promosi, harga dan inovasi produk secara bersamasama mempengaruhi variabel dependen keputusan pembelian sebesar
77,2% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam
penelitian ini.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkanlah promosi, harga dan
inovasi produk mempengaruhi keputusan konsumen membeli

Batik

Tulis

Mentari sebagai berikut :
1. Terbukti bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keputusan pembelian Batik Tulis Mentari. Artinya semakin tinggi
promosi yang ditawarkan berakibat pada semakin tinggi keputusan
pembelian Batik Tulis Mentari.
2. Terbukti bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keputusan pembelian Batik Tulis Mentari. Artinya semakin tinggi atau
baik persepsi tentang harga yang ditawarkan berakibat pada semakin
tinggi keputusan pembelian Batik Tulis Mentari.
3.

Terbukti bahwa inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian Batik Tulis Mentari. Artinya semakin
tinggi inovasi yang dilakukan berakibat pada semakin tinggi keputusan
pembelian Batik Tulis Mentari.

4. Terbukti bahwa promosi, harga dan inovasi produk berpengaruh secara

simultan dan signifikan terhadap keputusan pembelian Batik Tulis
Mentari.
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B. Saran
Bati Tulis Mentari Jambi disarankan untulk lebih sering mempromosikan
brand nya serta juga sesekali sebakiknya memberikan bonus atau pun potongan
harga dalam pembelian Batik agar konsumen tertarik membeli Batik di Batik
Tulis Mentari Jambi,
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Lampiran 1

KUESIONER
I. IDENTITAS RESPONDEN
No. Responden .......................................................... (diisi oleh peneliti)
Alamat
: .............................................................
Jenis kelamin
Umur ............................................................................. tahun
Pekerjaan
: .............................................................
II. PETUNJUK PENGISIAN
Silahkan memberi tanda checkmark ( √ ) pada kolom yang sesuai penilaian
Anda. Tidak ada jawaban benar atau salah. Pemilihan kolom mencerminkan
penilaian Anda dengan kriteria sebagai berikut.
III. KETERANGAN
SS : Sangat setuju
S
: Setuju
KS : Kurang setuju
TS : Tidak setuju
STS : Sangat tidak setuju
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I. Promosi (X1)
a. Periklanan
No
.
1.

2.

Keterangan

SS

S

KS

TS

STS

SS

S

KS

TS

STS

SS

S

KS

TS

STS

SS

S

KS

TS

STS

Produk batik tulis “Mentari”
diinformasikan melalui media cetak
(surat kabar, majalah, tabloid)
Produk batik tulis “Mentari”
diinformasikan melalui media
elektronik (radio, dan jaringan
internet).

b. Penjualan Personal
No
.
3.

4.

Keterangan
Promosi dilakukan secara langsung
kepada konsumen sehingga
konsumen benar-benar mengetahui
produk batik tulis “Mentari”
Promosi kadang-kadang dilakukan
pada ajang promosi/pameran
sehingga dapat berinteraksi langsung
dengan konsumen

c. Promosi Penjualan
No
.
5.

6.

Keterangan
Batik tulis “Mentari” ikut
meramaikan kegiatan pameran UKM
di tingkat kota.
Batik tulis “Mentari” ikut
meramaikan kegiatan pameran UKM
di tingkat provinsi bahkan di kotakota di luar Jambi

d. Publisitas dan Humas
No
.
7.

Keterangan
Batik tulis “Mentari” melakukan
promosi dengan melakukan
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8.

pendekatan kepada konsumen.
Batik tulis “Mentari” melakukan
promosi dengan menggunakan
brosur/ selebaran.

e. Informasi dari Mulut ke Mulut
No
.
9.

10.

Keterangan

SS

S

KS

TS

STS

SS

S

KS

TS

STS

SS

S

KS

TS

STS

Saya memperoleh informasi tentang
produk Batik tulis “Mentari” dari
teman saya.
Saya memperoleh informasi tentang
produk Batik tulis “Mentari” dari
saudara saya yang pernah membeli
produk ini.

f. Pemasaran Langsung
No
.
11.
12.

Keterangan
Produk Batik tulis “Mentari” dapat
dibeli melalui media interne.
Produk Batik tulis “Mentari”
melakukan penjualan langsung
kepada konsumen berdasarkan
pesanan/order.

II. Harga (X2)
a. Keterjangkauan Harga
No
.
13.

14.

Keterangan
Penetapan harga Batik tulis
“Mentari” sesuai dengan kualitas
produk sehingga pelanggan dapat
mempertimbangkan dalam
melakukan pembelian.
Harga dari Batik tulis “Mentari”
dapat dijangkau oleh kalangan
masyarakat sesuai pendapatan..

b. Diskon/Potongan Harga
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No
.
15.

16.

Keterangan

SS

S

KS

TS

STS

SS

S

KS

TS

STS

SS

S

KS

TS

STS

SS

S

KS

TS

STS

Pemberian potongan harga kepada
pelanggan yang melakukan
pembelian Batik tulis “Mentari”
secara tunai.
Pemberian potongan harga kepada
pelanggan Batik tulis “Mentari” yang
melakukan pembelian secara kredit
dengan tepat waktu.

c. Cara Pembayaran
No
.
17.

18.

Keterangan
Proses pembayaran pada pembelian
Batik tulis “Mentari” dapat
dilakukan secara tunai..
Proses pembayaran pada pembelian
Batik tulis “Mentari” dengan cara
kredit dengan sangat mudah dan
cepat.

III. Inovasi (X3)
a. Produk Baru Bagi Dunia
No
.
19.

20.

Keterangan
Desain batik tulis “Mentari”
merupakan produk batik yang belum
dibuat ooleh dengan produsen batik
tulis lainnya
Batik tulis “Mentari” mempunyai ciri
khas yang berbeda dengan produk
batik yang lainnya.

b. Lini Produk Baru
No
.
21.

Keterangan
Batik tulis “Mentari” memungkinkan
untuk masuk dalam persaingan pasar
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22.

batik tulis yang telah ada.
Batik tulis “Mentari”
memberikan pilihan pada
konsumen untuk menentukan
pilihan batik tulis.

c. Tambahan pada Lini Produk yang Telah Ada
No
.
23.
24.

Keterangan

SS

S

KS

TS

STS

SS

S

KS

TS

STS

SS

S

KS

TS

STS

Batik tulis “Mentari” melengkapi
produksi bati tulis yang telah ada.
Batik tulis “Mentari” menjadikan
kerajian batik tulis menjasi produk
yang lebih beragam sehingga
memunculkan banyak
pilihan. .

d. Perbaikan Produk yang Telah Ada
No
.
25.
26.

Keterangan
Batik tulis “Mentari” melengkapi
produksi bati tulis yang telah ada.
Batik tulis “Mentari” menjadikan
kerajian batik tulis menjasi produk
yang lebih beragam sehingga
memunculkan banyak
pilihan. .

e. Penentuan Kembali
No
.
27.
28.

Keterangan
Batik tulis “Mentari” berupaya untuk
mengembangkan pasar baru.
Pengembangan pasar Batik tulis
“Mentari” dapat meningkatkan
volume penjualan.

f. Pengurangan Biaya
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No
.
29.

30.

Keterangan

SS

S

KS

TS

STS

SS

S

KS

TS

STS

SS

S

KS

TS

STS

S

KS

TS

STS

Batik tulis “Mentari” berupa
menekan biaya untuk menghasilkan
produk yang mempunyai daya saing
harga.
Batik tulis “Mentari” membuat
produk dengan harga murah
dengan kualitas yang baik. .

IV. Keputusan Pembelian (Y)
a. Kemantapan Pada Sebuah Produk
No
.
31.

32.

Keterangan
Kualitas batik tulis “Mentari” dapat
diandalkan karena warnanya tidak
mudah pudar.
Bahan yang digunakan batik tulis
“Mentari” merupakan bahan yang
sesuai dengan produk batik tulis
sehingga batik menjadi
awet.

b. Kebiasaan Dalam Membeli Produk
No
.
33.

34.

Keterangan
Saya menggunakan produk batik
tulis “Mentari”produknya
berkualitas
Produk batik tulis “Mentari”
memberikan manfaat yang sesuai
dengan keinginan saya sehingga saya
tidak ingin mencoba produk
lain.

c. Merekomendasikan Dengan Orang Lain
No

Keterangan

SS
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.
35.

36.

Saya akan menyarankan pada
teman untuk menggunakan
produk batik tulis “Mentari”
sebagai pilihan produk batik. .
Apabila teman saya membutuhkan
informasi tentang sepeda batik, saya
akan merekomendasikan batik tulis
“Mentari” sebagai pilihannya

d. Melakukan Pembelian Ulang
No
.
37.

Keterangan

38.

Anda akan melakukan pembelian lagi
untuk produk batik tulis “Mentari”
lebih dari sekali dalam waktu satu
tahun.

Apabila produk batik tulis “Mentari”
mengeluarkan jenis baru, saya akan
melakukan
pembelian lagi

SS

S

KS

TS

STS

80

81

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.

Nama

: Ramlah

2.

Jenis Kelamin

: perempuan

3.

Tempat Tgl. Lahir/ Usia

: Ds.baru,01 April 1996

4.

Pekerjaan/Jabatan

: Mahasiswa

5.

Alamat
merangin

: jl. Pasar senin rantau panjang kec tabir kab

6.

Status Perkawinan

: belum menikah

7.

Pekerjaan

: Mahasiswa

8.

Riwayat Pendidikan :

a.

SDN 36/VI rantau panjang 2009

b.

MTSN MERANGIN Tahun 2012

c.

SMA N 2 MERANGIN tahun 2015

d.

IAIN STS JAMBI Tahun 2020

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat wisuda UIN STS Jambi.

