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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pada era globalisasisekarangini, duniabisnis menciptakan

suatupeluangdantantanganbagiperusahaan.Perusahaan dapat memperluas

pasarprodukdandapatmenimbulkanpersaingan yang semakin ketatantar

perusahaan. Merekasalingberlombauntukselalumenciptakanproduk yang

inovatifsupayaparakonsumenmendapatselalutertujupadaproduk yang

merekahasilkan, sehinggaproduk-produkmerek adapatmenjadipangsa

pasar.Setiapperusahaanharusmemandangpemasaransebagaisuatukegiatanpokok

yang memegang perananpentingdalammencapaitujuanperusahaan, maka

perusahaanharusmampumengidentifikasikebutuhandankeinginankonsumen,

menciptakankualitasproduk yang baiksertamempromosikansecaraefektif.

Setiapperusahaanakanberusahamelakukanstrategipemasarandalamsetiappr

oduk yang merekaciptakan. Dalamhalinikonsumen

tidakhanyaakanmembeliprodukataubarangnyasaja, akantetapi yang dibeli

adalahmanfaatataukegunaandariproduk yang dipakainyatersebut. Banyaknya

pilihan produk yang tersedia menyebabkan konsumen teliti dan selektif dalam

memilih produk, apalagi saat ini kebanyakan konsumen tidak lagi membeli

produk dikarenakan hanya kebutuhan melainkan juga karena keinginan (want).

Sebagian besar pria maupun wanita, kini banyak yang memilih

menggunakan deodoran, atau antiperspirant untuk menjaga aroma tubuh lebih

segar.Deodoransebagaisuatuproduk yang mengandung antiperspirant

berfungsiuntukmenghilangkanbaubadanseseorang.Deodorandapat

digunakanolehwanitamaupunpria.Bagibanyakpriadanwanita deodorant

menjadikebutuhanpokokselainuntukmengurangibaubadanjugadigunakansebagaipa

rfumalami.Itusebabnya, kiniberbagai aroma diciptakan agar membuat orang

untuklebihtertarikdannyamanmemakainya.
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Pengaruhdariperkembanganzamanmenimbulkanbanyaksekalibermunculan

produkdeodoran yang menawarkanberbagaikelebihandankeunikandarimasing-

masingproduktersebut.Hal

iniditandaidenganbanyaknyaperusahaanmengeluarkanproduk

deodorant.Bagiparaprodusendeodoran, banyaknya bermunculan produk lain yang

samamerupakansuatubentukancamankarenasemakinbanyakprodukditawarkanmak

asemakinketat pula persaingan yang terjadidalamduniausaha.

Munculnyabanyakprodusen deodorant

semakinmemperketatpersainganindustrideodoran  di Indonesia.

Namunhinggasaatini deodorant Rexonatetapmenjadipilihanutamabagimasyarakat

Indonesia.Munculnya produk-produk deodoran lain dengan fitur masing-masing

tidak mempengaruhi minat masyarakat terhadapproduk Rexona.Datadari Top

Brand Award dalamsitusnyawww.topbrand-award.comdiketahui

terdapatempatprodusendeodorandenganpenjualantertinggipadaTahun 2018 yaitu

sebagai berikut :

Tabel 1.1

Penjualan Brand Deodoran di Indonesia Tahun 2018

No Merek

2018

TBI TOP

1. Rexona 67.2% TOP

2. Dove 10.7% TOP

3. Pixy 5.0%

4. Nivea 4.9%

Sumber : www.topbrand-award.com

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat penjualan produk deodoran

Rexona pada tahun 2018 jauh mengungguli produk deodoran lainnya. Produk

Rexonamerupakanmerekdeodorandenganangka TBI (Top Brand Index) yang

tertinggidibandingkan produk lainnyaseperti Dove, Pixy, dan Nivea. Keberhasilan

deodoran Rexona dalam mencapai posisi market leadertahun ini tidak terlepas
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dari faktor yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Faktor

tersebut adalah kualitas produk dan promosi.

Berdasarkan fenomena di atas relevan dengan hasil pra survei yang

dilakukan peneliti di mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas HKBP Nommensen Medan terhadap 50 konsumen yang memakai

deodoran Rexona. Adapun hasil prasurvei  yang menggambarkan keputusan

pembelian konsumen disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Hasil Prasurvei Keputusan Pembelian Produk Deodoran Rexona

Sumber : Diolah oleh peneliti (2018)

Berdasarkan hasil prasurvei kepada 50 orang mahasiswa dengan

memberikan pertanyaan “ Sebelum anda memutuskan untuk melakukan

pembelian, apakah anda terlebih dahulu mencari informasi detail mengenai

produk deodoran Rexona melalui internet,saudara dan teman ? Hasil pra survei

menunjukkan bahwa 16 orang mahasiswa menyatakan bahwa mereka menjawab

ya, karena mereka ingin mengetahui khasiat, harga serta keunggulan-keunggulan

produk yang akan mereka beli. Sedangkan 34 orang menjawab tidak, karena

mereka sudah percaya akan produk deodoran Rexona sehingga mereka tidak perlu

mencari informasi yang detail mengenai produk yang ingin mereka beli.

Faktor pertama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen

adalah kualitas produk, kualitas produk berkaitan dengan kemampuan dari suatu

produk untuk melaksanakan fungsinya. Adapun penelitian kualitas produk

dilakukan oleh HabibahdanSumiati.(2016) yang menunjukkan hasil penelitian

bahwa kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan

pembelian.
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Gambar 1.2

Hasil Prasurvei Kualitas Produk Deodoran Rexona

Sumber : Diolah oleh peneliti (2018)

Berdasarkan hasil pra survei kepada  50 konsumen deodoran Rexona dengan

memberikan pertanyaan “ Apakah anda setuju bahwa deodoran Rexona memiliki

berbagai macam bentuk, aroma serta manfaat yang diberikan sesuai dengan yang

anda inginkan” ?.Hasil pra survei menunjukkan bahwa 12 orang responden

mejawab tidak, karena mereka tidak memakai atau menggunakan produk

deodoran Rexona. Sedangkan 38 orang responden menjawab ya, karena dengan

adanya berbagai varian, aroma dan dapat mengurangi bau keringat pada ketiak

menjadi fungsi dari suatu produk.

Faktor kedua yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah promosi.

Promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau

jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau

mengkonsumsinya.Adapun penelitian  promosi dilakukan oleh Sitinjak (2015)

yang menunjukkan hasil penelitian bahwa promosi berpengaruh signifikan

terhadap keputusan pembelian Handphone Blackberry.
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Gambar 1.3

Hasil Prasurvei Promosi Deodoran Rexona

Sumber : Diolah oleh peneliti (2018)

Berdasarkan hasil pra survei kepada 50 konsumen deooran Rexona dengan

memberikan pertanyaaan “ Apakah diskon yang diberikan deodoran Rexona dapat

menarik anda untuk melakukan pembelian?”. Hasil pra survei menunjukkan

bahwa  26 orang responden menjawab ya, karena dengan adanya diskon dapat

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian  dikarenakan adanya

potongan harga. Sedangkan 24 orang responden menjawab tidak, karena adanya

faktor lain seperti konsumen tidak tertarik dengan  produk atau konsumen pernah

mempunyai masalah dengan produk deodoran Rexona.

Berdasarkanlatar belakangdiatasmaka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian“PengaruhKualitasProduk,

danPromosiTerhadapKeputusanPembelianDeodoranRexona

(StudiKasusPadaMahasiswa Program Studi Manajemen

FakultasEkonomiUniversitas HKBP Nommensen Medan)”.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkanlatar belakang di atas, makadapat

dirumuskanpermasalahandalampenelitiansebagaiberikut:

1. BagaimanapengaruhkualitasprodukterhadapkeputusanpembelianDe

odoranRexonapadaMahasiswaProgram

StudiManajemenFakultasEkonomiUniversitas HKBP Nommensen

Medan?
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2. BagaimanapengaruhpromositerhadapkeputusanpembelianDeodora

nRexonapadaMahasiswa Program

StudiManajemenFakultasEkonomiUniversitas HKBP Nommensen

Medan?

3. BagaimanaPengaruhKualitasProduk dan

PromositerhadapkeputusanpembelianDeodoranRexonapadaMahasi

swa Program StudiManajemenFakultasEkonomi Universitas

HKBP Nommensen Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkanpermasalahan di

atasmakapenelitianinibertujuanuntukmengetahuidandapatmenjelaskanpengaruhku

alitasproduk dan promosi, baik secaraparsial maupun

simultanterhadapkeputusanpembeliandeodoranRexonadikalanganMahasiswa

Program StudiManajemenFakultasEkonomiUniversitas HKBP Nommensen

Medan.

1.4 ManfaatPenelitian

Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatsebagaiberikut:

1. BagiPeneliti

MenambahPengetahuandanwawasanpenelitimengenaikualitasprodu

k dan promosi

terhadapkeputusanpembelianbaiksecarateoritismaupunaplikasinya

di lapangan.

2. BagiUniversitas HKBP Nommensen

Sebagaitambahanliteraturkepustakaan di

bidangpemasarankhususnyakualitasproduk dan

promositerhadapkeputusanpembelian.

3. Bagi Perusahaan

Sebagaimasukan yang

bermanfaatdantambahaninformasibagiperusahaandalammeningkatk
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ankualitasproduk dan promosi ketika menciptakanataupun

melakukaninovasipadasebuahproduk.

4. BagiPenulisLanjutan

Sebagaireferensi yang dapatmenjadipertimbanganbagipenelitilain

yanginginmenelitiobjek yang

sejenisdanuntukmengembangkanpenelitian sejenis di masa yang

akandatang.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN RUMUSAN

HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 PengertianKualitasProduk

Kualitas produk merupakanpersoalan yang sangatpenting

bagiperusahaandalamsituasipersaingan global yang

sangatkompetetif.Kemampuankualitasakanmenjadisenjatauntukmemenangkanpers

aingan, karenadenganmemberikankualitas yang

baikakanmempengaruhikeputusanpembelian

Menurut Goetsch & Davis (1994) dalam Tjiptono& Gregorius (2011:164)

yang mendefinisikan kualitas sebagai “kondisi dinamis yang berhubungan

dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang

memenuhi atau melebihi harapan”.Sedangkan Menurut Manap (2016:255)

“produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud,

termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik

toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelayanan

pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya”.

Menurut Abdullah& Francis (2013:159) “Mutu

produkberartikemampuanprodukuntukmelaksanakanfungsinya.

Termasukdidalamnyakeawetan, keandalan, ketepatan,

kemudahandipergunakandandiperbaikisertaatribut yang bernilailainnya”.

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) dikutip dari Amrullah, dkk

(2016)“Kualitas Produk adalah kemampuan sebuah produk dalam

memperagakan fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas,

reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga

atribut produk lainnya”.



9

2.1.2 Indikator Kualitas Produk

Menurut Kotler dan Keller (2008:8) terdapat beberapa indikator kualitas

produk yaitu :

1. Bentuk (form) yaitu ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk.

Bentuk dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang baru (mengubah

bentuk sesuai keinginan konsumen).

2. Fitur (feature) yaitu yang melengkapi fungsi dasar suatu produk.

Perusahaan dapat mngidentifikasi dan memilih fitur baru yang tepat

dengan mensurvei pembeli terbaru dan kemudian menghitung

perbandingan nilai pelanggan dengan biaya perusahaan untuk setiap

fitur potensial.

3. Kualitas Kesesuaian (conformance quality) yaitu tingkat di mana

semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi yang

dijanjikan. Masalah pada kualitas kesesuaian rendah adalah bahwa

produk itu akan mengecewakan bebrapa pembeli.

4. Ketahanan (durability) adalah ukuran umur operasi harapan produk

dalam kondisi biasa atau penuh tekanan, merupakan atribut berharga

untuk produk-produk tertentu. Pembeli biasanya akan membayar

lebih untuk kendaraan dan peralatan dapur yang mempunyai reputasi

mengagumkan karena tahan lama.

5. Keandalan (reliability) adalah ukuran probabilitas bahwa produk

tidak akan mengalami multifungsi atau gagal dalam periode waktu

tertentu. Pembeli biasanya akan membayar lebih untuk produk yang

lebih dapat diandalkan.

6. Desain (design) adalah totalitas fitur yang mempengaruhi

tampilan,rasa,, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan.

Desain dapat mengalihkan persepsi konsumen agar pengalaman

merek lebih bernilai.
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2.2. PengertianPromosi

Promosimerupakan proses mengkomunikasikanvariabelbauranpemasaran

(marketing mix) yang

sangatpentinguntukdilaksanakanolehperusahaandalammemasarkanproduk.

Kegiatanpromosidimulaidariperencanaan,

implementasidanpengendaliankomunikasiuntukmenjangkau target

calonpelanggan.

Zimmerer (2002) dalam Rangkuti (2009:50) menyatakan bahwa “promosi

adalah segala macam bentuk komunikasi persuasi yang dirancang untuk

menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa dan untuk

mempengaruhi mereka agar pembeli barang atau jasa tersebut yang

mencakup publisitas, penjualan perorangan dan periklanan”.Sedangkan

Menurut Lupiyoadi (2018:178) “Promosi merupakan salah satu variabel

dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan

dalam memasarkan produk jasa”.

MenurutKinneardanKenneth (1990) dalam Setiyaningrum Ari, Jusuf

Udaya dan Efendi (2015:223)

“promosiadalahsebuahmekanismekomunikasipemasaran,

pertukaraninformasiantarapenjualdanpembeli”.

2.2.1. Bauran Promosi

Menurut Rangkuti (2009:23) ada 4 Bauran Promosi yaitu:

1. Periklanan

Periklanan adalah komunikasi nonindividu dengan sejumlah biaya, melalui

berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga nirlaba serta

individu.

2. Penjualan perseorangan (Personal Selling)

Penjualan perseorangan adalah interaksi antarindividu, saling bertemu

muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, memguasai atau
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mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan

dengan pihak lain.

3. Publisitas (Publicity)

Publisitas merupakan usaha untuk merangsang permintaan terhadap suatu

produk secara nonpersonal dengan membuat berita yang bersifat komersial

tentang produk tersebut dalam media tercetak atau tidak, maupun hasil

wawancara yang disiarkan dalam media tersebut.

4. Promosi penjualan (Sales promotion)

Promosi penjualan adalah salah satu kegiatan promosi untuk melakukan

rangsangan kepada konsumen untuk melakukan pembelian.

2.2.2 Indikator Promosi

Menurut Kotler dan Keller  (2007) dikutip dari Puspitayani dan Yuniawan

(2015) bahwa ada indikator promosi yaitu sebagai berikut:

1. Jangkauan Iklan (Adversiting)

Jangkauan iklan adalah indikator keberhasilan utama bagi operator yang

ingin mengetahui sejumlah mana konten mereka rasakan. Misalnya,

sebelum mereka memesan iklan di surat kabar atau portal online, mereka

ingin mengetahui jangkauan media tertentu.

2. Kuantitas Penanyangan Iklan di Media Massa

Kualitas Penanyangan Iklan di Media Massa adalah suatualat yang

digunakanseseoranguntukmenyampaikaninformasikepadaorang atau

masyarakatluas melalui sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio,

televisi, film, poster, dan spanduk.

3. Kualitas Penyampaian Pesan

Kualitas Penyampaian Pesan adalah suatu proses penyampaian informasi

dari komunikator ke komunikan melalui saluran/media dengan harapan

mendapatkan umpan balik atau respon.
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2.3 PengertianKeputusanPembelian

Pengambilankeputusankonsumendiawalidenganadanyakesadaranataspeme

nuhankebutuhandankeinginan.Setelahkonsumenmenyadarikebutuhandankeingina

ntersebutmakakonsumenakanmelakukan proses

pembeliansebagaiwujuddalampemenuhankebutuhandankeinginannyatersebut.

Menurut &(2000) dalam Sangadji& Sopiah (2013:332) menyatakan bahwa

“Pengambilan keputusan konsumen adalah proses pemecahan masalah yang

diarahkan pada sasaran”. Lebih lengkap lagi, Oslon (1999) dalam Sangadji &

Sopiah (2013:332) menyebutkan bahwa “inti dari pengambilan keputusan

konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan

pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan

memilih satu diantaranya”.

Dapatdisimpulkanbahwakeputusanpembelian merupakan suatu proses

pemilihan yang dilakukan oleh konsumen sebagai salah satu dari beberapa

alternatif penyelesaian masalah

dalampilihanprodukuntukmencapaikepuasansesuaikebutuhandankeinginankonsum

en.

2.3.1 Indikator-indikator Keputusan Pembelian

Menurut Kotler & Keller (2009:185) indikator dalam proses pengambilan

keputusan pembelian adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan Masalah

Yaitu proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu

masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau

eksternal. Pemasar harus mengidentifikasi keadaan yang memicu

kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah

konsumen.
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2. Pencarian Informasi

Yaitu konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas.

Secara umum, konsumen menerima informasi terpenting tentang

sebuah produk dari komersial yaitu sumber yang didominasi

pemasar. Setiap sumber informasi melaksanakan fungsi yang

berbeda dalam mempengaruhi keputusan pembelian.

3. Evaluasi Alternatif

Yaitu bagaimana konsumen memproses informasi merek kompetitif

dan melakukan penilaian nilai akhir. Pertama, konsumen berusaha

memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat

tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen melihat masing-

masing produk sebagai sekolompok atribut dengan berbagai

kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk

memuaskan kebutuhan.

4. Keputusan Pembelian

Yaitu konsumen membentuk preferensi antarmerek dalam kumpulan

pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk

membeli merek yang paling disukai.

5. Perilaku Pasca Pembelian

Yaitu konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan melihat

fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal

menyenangkan tentang merek laindan waspada terhadap informasi

yang mendukung keputusannya.

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian Habibah dan Sumiati.(2016) dengan judul skripsi

“Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan

Pembelian Produk Kosmetik Wardah Di Kota Bangkala Madura”.

Hasil penelitian menujukkan bahwa variabel-variabel independen (kualitas

produk dan harga) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel

dependen (keputusan pembelian). Seperti hasil dari perhitungan uji F
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bahwa nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Sehingga H0ditolak dan Ha diterima.

Sedangkan koefisien determinasi (Rsquare) sebesar 0,732 atau 73,2%,

maka  variabel pengaruh variabel X secara serentak terhadap variabel Y

sebesar 73,2%. Sedangkan uji t diketahui variabel Kualitas Produk (X1)

bahwa nilai signifikansi 0,000 < 0,05, dan variabel Harga (X2) 0,005 <

0,05 maka dikatakan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap

variabel Keputusan Pembelian (Y).

2. Penelitian ini dilakukan oleh Sitinjak (2015) yang berjudul “Pengaruh

Promosi dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian

Handphone Blackberry (Studi Kasus) pada Mahasiswa Jurusan

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen”. Hasil

persamaan regresi berganda menujukkan bahwa variabel Promosi (X1)

mempunyai pengaruh yang positif terhadap Keputusan Pembelian (Y)

dengan koefisien sebesar 0,245 sedangkan Variabel Citra Merek (X2)

mempunyai pengaruh yang positif terhadap Keputusan Pembelian (Y)

dengan koefisien sebesar 0,077. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa

faktor yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian adalah Promosi

yang diman koefisien sebesar 0,245.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertaruan antara

variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara

variabel bebas dan variabel terikat.

2.5.1 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian

Kualitas produk sangat berperan dalam meningkatkan keputusan

pembelian, apabila kualitas produk terpenuhi maka akan berpengaruh kepada

keputusan pembelian konsumen. Hal yang menentukan pembeli untuk melakukan

suatu pembelian adalah kualitas dari produk yang dibelinya yaitu hubungan antara
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harapan konsumen dan prestasi yang diterima dari produk tersebut. Jika produk

tersebut tidak memenuhi harapan maka konsumen merasa tidak puas, dan jika

memenuhi harapan maka konsumen akan merasa puas, jika melebihi harapan

maka konsumen akan merasa sangat puas.

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) dikutip dari Amrullahdkk(2016)

Kualitas Produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan

fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan,

kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk

lainnya.Setelah kebutuhan konsumen dapat terpenuhi sesuai dengan fungsi dan

spesifikasi produk maka konsumen akan merasakan manfaat, dan akan bertahan

untuk menggunakan produk tersebut. Oleh karena itu kualitas berhubungan erat

dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Kualitas produk yang baik akan mendorong

konsumen untuk melakukan pembelian.

2.5.2 Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian

Perusahaan menggunakan promosi untuk memicu transaksi dan penjualan.

Promosi menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi pelanggan dalam

menentukan keputusan pembelian. Promosi harus mampu membujuk masyarakat

agar mampu tertarik terhadap suatu produk yang dipromosikan dan berperilaku

sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran untuk menghasilkan penjualan

dan  keuntungan.

Menurut Zimmerer (2002) dalam Rangkuti (2009:50) promosi adalah

segala macam bentuk komunikasi persuasi yang dirancang untuk

menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa dan untuk mempengaruhi

mereka agar pembeli barang atau jasa tersebut yang mencakup publisitas,

penjualan perorangan dan periklanan. Promosi akan membawa dan mengarahkan

konsumen membeli produk-produk yang telah dirancang oleh produsen

sedemikian rupa guna memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan tingkat

kepuasan kepada konsumen. Dengan kegiatan promosi masyarakat dapat

melakukan berbagai pertimbangan untuk melakukan keputusan pembelian suatu

barang.
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2.5.3 Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan

Pembelian

Kualitas perusahaan yang baik menjadi daya tarik untuk mengiring

konsumen mengkonsumsi produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau

setidaknya akan meningkatkan keinginan atau minat yang kuat dari konsumen

untuk menikmati atau mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan dalam

menentukan proses keputusan pembelian. Sedangkan kinerja promosi sangat

diakui memberikan dalam kesuksesan suatu perusahaan termasuk konveksi

sebagai industri kecil menengah.  Karena seorang konsumen atau calon konsumen

sangat terbantu sekali apabila ketika mereka mendapatkan informasi tentang

produk atau jasa yang mereka inginkan, suatu produk atau jasa tertentu dan jasa

tersebut akan dapat dengan mudah dijangkau. Apabila kinerja promosi ini sudah

optimal maka akan muncul persepsi tersendiri dari konsumen atas kinerja tersebut

untuk melakukan keputusan pembelian.

Menurut Peter & Oslon (2000) dalam Sangadji&Sopiah (2013:332)

menyatakan bahwa “Pengambilan keputusan konsumen adalah proses pemecahan

masalah yang diarahkan pada sasaran”.Lebih lengkap lagi, Oslon (1999) dalam

sangadji (2013:332) menyebutkan bahwa “inti dari pengambilan keputusan

konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan

untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih satu

diantaranya”.

Kualitas dan promosi merupakan komponen penting di dalam sebuah kegiatan

pemasaran, hal tersebut dapat mempengaruhi proses keputusan pemeblian

seseorang. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan

pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan

kualitas produk dan promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan.
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Berdasarkan teori penelitian maka kerangka berpikir penelitian dapat

dibuat secara sistematis sebagai berikut:

H1

H2

H3

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah oleh penulis 2018

2.6 RumusanHipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam

bentuk pertanyaan.

Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan dari peneliti yaitu:

H1 = Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan

pembelian  deodoran Rexona pada mahasiswa Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.

H2 = Promosi berpengaruh positif dan signifikian terhadap keputusan

pembelian deodoran Rexona pada mahasiswa Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas Nommensen Medan.

H3 = Kualitas produk dan promosi secara bersama-sama  berpengaruh

positifdansignifikan terhadap keputusan pembelian  deodoran Rexona pada

mahasiswa Program Studi Manajemen  Fakultas  Ekonomi Universitas

HKBP Nommensen Medan.

Keputusan
Pembelian

(Y)

Kualitas Produk (X1)

Promosi (X2)
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2012:13) “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik

pengambilan sampel pada umumnya dilakukann secara random,

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat

kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditatapkan”.

Dimana jenis yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu statistik yang

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya yang bertujuan

hanya menggambarkan keadaan gejala sosial tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas HKBP Nommensen Medan. Penelitian ini dilakukan dari bulan

Februari 2019 sampai dengan selesai.

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:115) “Populasi adalah wilayah generalisasi

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

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Mahasiswa
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Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen

Medan, stambuk 2015- 2017.

Berikut jumlah populasi pada Program Studi Manajemen Fakultas

Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Program Studi Manajemen Fkultas Ekonomi

Universitas HKBP Nommensen Medan

Angkatan 2015-2017

Angkatan

Jumlah Populasi Per

Angkatan Total Populasi

 Prodi Manajemen

2015 169

5142016 162

2017 183

Sumber : Biro Administrasi Akademik Universitas HKBP Nommensen 2018

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012 :116) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar, dan

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan

sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari

populasi harus betul-betul repsentatif (mewakili).

Untuk menentukan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

n = ( )
Dimana: n = Ukuran sampel

N = Jumlah populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian yang ditoleransi (10%)
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Sehingga ukuran sample yang digunakan adalah sebagai berikut :

n = ( , ) = 61,53 (digenapkan menjadi 61 orang)

Dengan perhitungan di atas maka penulis memakai jumlah sampel sebesar

61,53 yang dibulatkan menjadi 61 sampel.

3.3.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2012:116) “Teknik sampling adalah merupakan

teknik pengambilan sampel”.Dalam melakukan pengambilan sampel peneliti

memilih teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik purposive sampling

yaitu menentukan sampel berdasarkan tujuan peneliti sesuai dengan kriteria yang

telah ditentukan. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah

Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas HKBP

Nommensen Medan yang memakai produk deodoran Rexona minimal 1 kali.

3.4 Jenis Data Penelitian

3.4.1 Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapatkan dari sumber asli atau

pihak pertama secara langsung tanpa adanya media perantara. Peneliti

mengumpulkan data primer secara khusus untuk dapat menjawab pertanyaan riset

atau penelitian yang sedang dilakukan melalui kusioner.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber-sumber data yang diporoleh oleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara untuk diteliti. Umumnya data

sekunder akan dipublikasikan yaitu berwujud bukti, catatan atau laporan historis

yang telah tersusun dalam arsip.
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3.5. Metode Pengumpulan Data

Teknikpengumpulan data yang

akandilakukanpenulisdalampenelitianiniadalah dengan menggunakan kusioner.

Kusioner yaitu memberikanangket yang

berisidaftarpertanyaan/pernyataankepadabeberaparespondenuntukdijawab,

sehinggadalamhasilpengumpulantanggapandanpendapatmereka,

dapatditariksuatukesimpulantentangpermasalahan yang dihadapi.

3.6 Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala

ordinal. Dalam skala ini terdapat skala pengukuran likert, cara inilah yang

dilakukan penulis untuk meneliti kusioner. Skala likert digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa instrumen atau

pertanyaan. Berikut adalah ukuran dari setiap skor.

Tabel 3.2

Instrumen Skala Likert

Pernyataan Skor

Sangat Setuju (SS) 5

Setuju (S) 4

Kurang Setuju (KS) 3

Tidak Setuju (TS) 2

Sangat Tidak Setuju (STS) 1

3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Kerlinger (1973) dalam Sugiyono (2012:58) “variabel adalah

konstruk (constructs) atau sifat yang akan dipelajari”. Adapun definisi dan

variabel penelitian dalam penilitian ini adalah
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Tabel 3.3

VariabeldanIndikator

Variabel DefenisiOperasional Indikator SkalaUkuran
Kualitas
Produk
(X1)

Menurut Abdullah (2013:159)
Kualitasprodukberartikemampuanproduku
ntukmelaksanakanfungsinya.
Termasukdidalamnyakeawetan, keandalan,
ketepatan,
kemudahandipergunakandandiperbaikisert
aatribut yang bernilailainnya.

Sumber: Thamrin Abdullah, Francis
Tantri, Manajemen
Pemasaran,Cetakankedua,GrafindoPersada
. Jakarta, 2012, Hal 159.

1. Bentuk
2. Fitur
3. Kualitas Kesesuaian
4. Ketahanan
5. Keandalan
6. Desain

SkalaLikert

Promosi (X2) Promosi adalah segala macam bentuk
komunikasi persuasi yang dirancang untuk
menginformasikan pelanggan tentang
produk atau jasa dan untuk mempengaruhi
mereka agar pembeli barang atau jasa
tersebut yang mencakup publisitas,
penjualanperorangandanperiklanan.

Sumber:ZimmererdalamFreddy Rangkuti,
Strategipromosi yang
kreatif&AnalisisKasusIntegratedMarketin
gCommunication, Pt.
GramediaPustakaUmum, Jakarta, 2009,
Hal 50.

1. Keterjangkauan Iklan
(Adversiting)

2. Kuantitas
Penanyangan Iklan di
Media Massa

3. Kualitas
Penyampaian Pesan

SkalaLikert

KeputusanPe
mbelian (Y)

Keputusan Pembelian sebagai proses
pengintegrasian yang
mengkombinasikanpengetahuanuntukmen
gevaluasiduaperilakualternatifataulebih,
danmemilihsatudiantaranya”.

Sumber : Etta Mamang Sangadji, Sopiah,
Perilaku Konsumen, Andi Offset,
Yogyakarta 2013, Hal 332.

1. Pengenalan Masalah
2. Pencarian Informasi
3. Penilaian Alternatif
4. Keputusan Membeli
5. Perilaku Pasca

Pembelian

SkalaLikert

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2018)
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3.8 Uji validitas dan Reliabilitas

3.8.1 Uji Validitas

Untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan valid atau tidak,

maka menurut Sunyoto (2013:85)ditetapkan kriteria statistik berikut ini :

a. Jika rhitung >rtabel, maka variabel tersebut valid

b. Jika rhitung <rtabel, maka variabel tersebut tidak valid

Jika rhitung >rtabel, namun bertanda negatif maka H0 akan tetap ditolak dan

H1 diterima

3.8.2 Uji Reliabilitas

Menurut Supriyadi (2014:29) “Uji reliabilitas adalah mengetahui

konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrument apabila

instrument tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau

responden”.Salah satu metode pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan

metode Alpha Cronbach digunakan dalam menentukan reliable. Tingkat

reliabilitas dengan metode alpha cronbach diukur berdasarkan skala 0 sampai

100, jika nilai alpha conbach di atas 70% maka dikatakan reliabel.

3.9 Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu diadakan

pengujian-pengujian terhadap gejala penyimpangan asumsi klasik. Dalam asumsi

klasik terdapat pengujian yang harus dilakukan yaitu uji normalitas, uji

heteroskedasitas dan uji multikolinieritas. Cara yang digunakan untuk menguji

gejala penyimpangan asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.9.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal. Pengujian

dilakukan dengan cara:
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a. Metode statistik sederhana yang sering digunakan untuk menguji asumsi

normalitas adalah dengan menggunakan uji normalitas dari Kolmogrof

Smirnov. Metode pengujian normal distribusi data dilakukan dengan

melihat nilai signifikansi variabel, jika signifikan lebih besar dari alpha 5%

maka menunjukkan distribusi data normal.

3.9.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varians danresidual satu pengamatan ke pengamatan lain

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas, anatara

lain dengan cara melihat grafik scatterplot dan prediksi variabel dependen dengan

residulnya.

3.9.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika ditemukan

adanya multikolinieritas, maka kofisien regresi variabel tidak tentu dan kesalahan

menjadi tidak terhingga. Salah satu metode untuk mendiagnosa adanya

multicollinearity adalahj dengan menganilisis nilai tolerancedan lawannya

variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi, karena VIF =

1/Tolerance. Nilai cutoff yang dipakai untuk menunjukkan adanya

multikolinearitas adalah nilai tolerance kurang dari 0,1 atau sama dengan nilai

VIF lebih dari 10.
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3.10 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan peneliti adalah untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh variabel bebas (Kualitas Produk dan Promosi) terhadap variabel terikat

(Keputusan Pembelian). Untuk memperoleh hasil yang lebih terarah, peneliti

menggunakan bantuan perangkat lunak software SPSS (Statistical Packpage for

the Social Sciences).

3.10.1 Persamaan Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah persamaan regresi linear

berganda.

Bentuk umum :

Y = B0 + B1X1 + B2X2+ e

Dimana : Y = KeputusanPembelian

a = Konstanta

X1 = KualitasProduk

X2 = Promosi

b1 = Koefisien regresi Kualitas produk

b2 =Koefisien regresi Promosi

e = Standar error

3.10.2 Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial

terhadap variabel terikat. Untuk menguji koefisien regresi ini penulis

menggunakan alat bantu software SPSS 22.0 FOR Windows.

a. Variabel Kualitas Produk

 Jika tingkat signifikansi t < 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Artinya kualitas produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

keputusan pembelian deodorant Rexona pada Mahasiswa Program Studi

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen

Medan.
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 Jika tingkat signifikansi t > 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Artinya kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap

keputusan pembelian deodorant Rexona pada Mahasiswa Program

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen

Medan.

b. Variabel Promosi

 Jika tingkat signifikansi t < 0,05 maka H0 diterima dan H2 ditolak.

Artinya kualitas produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

keputusan pembelian deodorant Rexona pada Mahasiswa Program Studi

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.

 Jika tingkat signifikansi t > 0,05 maka H0 ditolak dan H2 diterima.

Artinya kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan

pembelian deodorant Rexona pada Mahasiswa Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pengujian hipotesisis dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung  dengan

nilai ttabel dengan kriteria keputusan adalah:

 Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak

 Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima

3.10.3 Uji Simultan (Uji-F)

Uji-F merupakan uji serentak untuk mengetahui variabel kualitas produk

dan promosi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

keputusan pembelian. Untuk menguji koefisien regresi ini penulis menggunakan

alat bantu Software 22.0 for Windows.

H0 : b1 , b2 = 0

Artinya secara serentak tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan

dari variabel kualitas produk dan promosi terhadap variabel keputusan pembelian.

H1 : b1 , b2 ≠ 0 (salah satu dari : b1 atau , b2 tidak sama dengan nol)

Artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan dari variabel kualitas produk dan promosi terhadap variabel keputusan

pembelian.
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara nilai Fhitung dengan

nilai Ftabel dengan kriteria keputusan adalah.

a. Jika Fhitung > Ftabel, H0 ditolak atau H1 diterima

b. Jika Fhitung < Ftabel, H0 diterima atau H1 ditolak

Uji F juga dilihat pada tingkat signifikansinya:

Jika tingkat signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima

Jika tingkat signifikansi < 0,05 maka H0 diterima dan H1 diterima

3.10.4 Koefisien Determinasi (R2)

Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel

bebas menjelaskan variasi variabel terkait. Nilai koefisien diterima berkisar antara

0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel bebas

dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas terbatas. Nilai koefisien

determinasi yang mendekati 1 berarti variabel bebas memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variasi pada variabel tidak bebas.

Untuk mempermudah pengolahan data maka pengujian-pengujian di atas

dilakukan dengan menggunakan program pengolahan data SPSS 22.0 for indows.


