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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha (Studi Kasus Konsumen Dealer Era 

Motor Jatiwaringin)”. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Lemeshow 

sebanyak 96 Responden Konsumen Dealer Era Motor Jatiwaringin, pengujian pada 

penelitian ini menggunakan analisis linear regresi, korelasi dan uji hipotesis dengan 

menggunakan Program SPSS 25.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Promosi dan 

Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Besarnya 

Kontribusi Promosi dan Harga terhadap Keputusan Pembelian sebesar 38,7% dan sisanya 

62,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Berdasarkan 

hasil Uji F antara Promosi (X1) dan Harga (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y) dengan 

hasil Fhitung = 29,407 dengan Ftabel 3,09 dan H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

Kata kunci : Promosi, Harga, Keputusan Pembelian. 

 

 

 

Abstract 

This study aims to determine the effect of promotion and price on purchasing decisions of 

Yamaha motorbikes at the Jatiwaringin motorbike dealers. The sample used in this study 

was Lemeshow as many as 96 respondents of Jatiwaringin Era Motor Dealer consumers, 

testing in this study used linear regression analysis, correlation and hypothesis testing 

using the SPSS 25 program. The results of this study indicate that Promotion and Price 

have a positive and significant effect on decisions. Purchase. The amount of Promotion 

and Price Contribution to Purchasing Decisions is 38.7% and the remaining 62.3% is 

influenced by other variables not discussed in this study. Based on the results of the F test 

between Promotion (X1) and Price (X2) on Purchasing Decisions (Y) with the results of 

Fcount = 29.407 with Ftable 3.09 and H0 rejected and Ha accepted. 

 

Keywords: Promotion, Price, Purchase Decision. 

 

  

mailto:Masried.mr@gmail.com


Jurnal Ekonomi & Bisnis 

 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman Modern seperti ini, sepeda motor menjadi.modal transportasi 

yang paling favorit digunakan oleh masyarakat dewasa maupun remaja. 

Terpilihnya sepeda motor untuk sebagai sarana transportasi yang paling favorit 

karena disebabkan keunggulan..sepeda motor itu sendiri dalam hal biaya, 

perawatan,.biaya tahan bakar, efektifitas waktu buat perjalanan, kenyamanan serta 

kemampuannya untuk menerobos kemacetan yang terjadi dijalan raya, pelayanan 

trasnportasi umum juga akan ikut mempengaruhi tingginya minat masyarakat 

untuk memilih sepeda motor sebagai sarana transportasi mereka yang utama. 

Masyarakat juga mudah untuk membeli sepeda motor karena dengan datang ke 

dealer dan bisa bayar secara cash ataupun credit, untuk yang credit bisa 

menggunakan sistem angsuran bayar setiap bulan dengan membayar uang muka 

yang murah, karena ada promosi dari dealer tersebut. 

Keputusan pembelian yaitu tindakan yang akan  dilakukan konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan yang dirasakan dan kebutuhan itu dapat berasal dari pribadi 

konsumen sendiri atau dari lingkungan sekitar konsumen, kebutuhan itu dapat 

berupa kebutuhan keseharian ( keluarga ), kebutuhan ekonomi, status sosial dan 

kebutuhan lainnya.Sebelum melakukan keputusan pembelian, kosumen akan 

dihadapkan dengan berbagai macam pilihan produk Yamaha yang ada di 

dealer.Keputusan pembelian merupakan yang sangat penting dalam kegiatan 

pemasaran, minat membeli merupakan suatu perilaku konsumen yang melandasi 

suatu keputusan pembelian yang hendak dilakukan. Perkembangan ekonomi di 

indonesia ikut berperan terhadap maraknya sepeda motor, kondisi ini terlihat 

semenjak melonjaknya pertumbuhan pemenuhan produk sepeda motor untuk 

mengimbangi permintaan yang terus bertambah. 

Perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran perlu.mencermati perilaku 

konsumen dan adanya faktor-faktoryang akan mempengaruhi keputusan 

pembelian terhadap promosi tidak hanya sekedar memasarkan produk yang bagus, 

menetapkan harga yang menarik dan membuat produk itu terjangkau oleh 

konsumen sasaran dan kualitas layanan untuk meningkatkat penarik konsumen 

tetapi perusahaan tidak akan bisa melepaskan diri dari peran mereka sebagai 

komunikator dan promoter. (Budiman, 2015). 

Dealer ini bergerak dibidang penjualan motor yang terkait dengan pembelian 

motor cash ataupun credit, dealer merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

perusahaan,  setiap perusahaan memiliki sistem penjualan yang berbeda dan sistem 

baik merupakan salah satu kunci dalam pengendalian.Adapun target penjualan 

motor yang telah di tetapkan perusahaan, mengalami kenaikan dan penurunan 

setiap bulan, hal ini terlihat dari penjualan sales lapangan, sales counter dan pihak 

ketiga, penjualan yang terjadi delapan bulanyaitu bulan juni – februari. 
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Berikut ini adalah tabel penjualan Motor Dealer Era Motor Jatiwaringin 

selama Sembilan bulan sebagai,berikut : 

Tabel 1.1. 

Data Penjualan.Perbulan Deaeler Era Motor Jatiwaringin 

Peridode Juni 2019 – Februari 2020 

 

Penjualan Perbulan Target Penjualan Total  Penjualan 

Juni 110 unit 115 unit 

Juli 110 unit 136 unit 

Agustus 110 unit 138 unit 

September 110 unit 111 unit 

Oktober 110 unit 115 unit 

November 110 unit 110 unit 

Desember 110 unit 105 unit 

Januari 110 unit 80 unit 

Februari 110 unit 80 unit 
Sumber : Dealer Era Motor Jatiwaringin  

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terjadinya penurunanpada 

bulan desember – februari secara tak menentu dan tidak mencapai target yang 

diinginkan, hal tersebut. menunjukkan tingkat pembelian. terhadap sepeda motor 

yamaha di dealer era motor jatiwaringin semakin rendah. Penurunan penjualan 

pada bulan desember dan februari pengaruhi oleh beberapa faktor yang ada di 

dalam dealer, dalam penelitian ini akan diteliti  faktor yang mungkin terjadi adalah 

kekurangannya promosi dan harga. 

Adapun yang akan menjadi Faktor-Faktor utama yang akan mempengaruhi 

proses keputusan pembelian adalah Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas 

dan mendalam terhadap keputusan pembelian, Faktor sosial yang dipengaruhi oleh 

kelompok acuan, keluarga, peran dan status, Faktor pribadi termasuk keputusan 

pembelian juga yang di pengaruhi oleh karakteristik pribadi secara pekerjaan, 

keadaan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian dari pembeli.(Ellisyah, 2020). 

Promosi yaitu suatu bentuk komunikasi pemasaran, yang dimaksud dengan 

komunikasi.pemasaran akan.aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau meningkatkan pasar sasaran 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loal kepada 

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.(Made, 2018). 

harga merupakan suatu nilai tukar yang dikeluarkan oleh pembeli untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang mempunyai nilai untuk pelayanannya, dan 

harga ialah nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang memperoleh barang 

danjasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu dan tempat 

tertentu.(Kurniawan, 2018). 

Faktor lain yang mempengaruhi adalah harga merupakan salah satu faktor 

yang mampu menciptakan kepuasan pelanggan terhadap harga suatu produk. 

kehidupan bisnis harga adalah merupakan salah satu faktor yang sangar penting 
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mempengaruhi pemasaran produk, tinggi rendahnya harga selalu menjadi 

perhatian utama pelanggan saat ingin mebeli suatu produk. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nela Evelina  ( 2012 ) yang berjudul 

“ Pengaruh Citra Merek, .Kualitas Produk, Harga.dan Promosi terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Kartu Perdana Telkom Flexi“penelitian tersebut 

bertujuan untuk menguji pengaruh citra merek, kualitas produk, harga dan promosi 

terhadap keputusan pembelian. Sampel yang digunakan.adalah konsumen kartu 

perdana telkomflexi dikecamatan kota kudus. Variabel yang akandigunakan dalam 

penelitian tersebut adalah keputusan pembelian sebagai variabel dependen dan 

variabel independen adalah citra merek, kualitas produk, harga dan promosi. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik analisis data yang akandigunakan adalah teknik analisis regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra merek, harga, dan promosi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Sedangkan yang dilakukan Derina, M (2019) yang berjudul “ Pengaruh 

Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada House Of Shopaholic” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh promosi 

dan harga terhadap keputusan pada house of shopaholic dibandar lampung. 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang berkunjung pada house of 

shopaholic dengan jumlah sampel sebanyak 198 responden menggunakan teknik 

pengambilan sampel incidential, pengumpulan data primer menggunakan 

kuesioner dan pengumpulan data skunder menggunakan studi pustaka dan 

dokumentasi, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear 

berganda, Secara simultan,promosi,dan harga berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada  house of shopaholic, promosi dan harga 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Koefisien determinasi yang 

diperoleh sebesar 52,3% yang menunjukkan bahwa promosi dan harga memiliki 

kemampuan untuk menjelaskan keputusan pembelian, sedangkan sisanya 47,7% 

dapat dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

Berdasarkan Uraian dari Latar Belakang tersebut.peneliti tertarik mengadakan 

penelitian dengan. judul “ Pengaruh Promosidan HargaTerhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Yamaha “ 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah Promosi berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor 

Yamaha pada Dealer Era Motor Jatiwaringin. 

2. Apakah Harga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor 

Yamaha pada Dealer Era Motor Jatiwaringin. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, saya mempunyai beberapa tujuan diantara lainnya 

sebegai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap Keputusan Pembelian Pada 

Dealer Era Motor Jatiwaringin. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap Keputusan Pembelian pada 

Dealer Era Motor Jatiwaringin. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti yang berkaitan dalam 

bidang pemasaran. 

b. Adanya peneliti ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi universitas 

khususnya bagi mahasiswa manajemen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan Dealer Era Motor Jatiwaringin memberikan tambahan 

informasi untuk dijadikan bahan evaluasi bahwa promosi dan harga 

berkaitan dengan tingkat penjualan produk. 

b. Sebagai masukan untuk perusahaan agar meningkatkan kualitas produk 

dan mengembangkan pemasaran melalui periklanan sehingga dapat 

mempertahankan konsistensinya diantara produk saingan. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Pengertian Manajemen 

(Robbins dan Coulter, 2012)menyatakan bahwa “ manajemen melibatkan 

koordinasi dan mengawasi kegiatan pekerjaan orang lain sehingga kegiatan 

mereka selesai secara.efisien dan efektif “. 

 

(Abdullah, 2016)menyatakan bahwa : 

Manajemen itu adalah.keseluruhan aktifitas yang berkenan dengan 

melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk.mencapai tujuan 

organisasi yang sudah ditetapkan dengan bantuan sumber daya organisasi 

(man, money, material, mechine and method ) secara.efesien dan efektif. 

 

(Sarinah dan Mardalena., 2017)menyatakan bahwa “ manajemen yaitu suatu 

proses dalam mencapai tujuan dengan bekerja sama melalui orang-orang yang 

ada dalam sumber daya organisasi”. 
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2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

(Astusi, M. dan Amanda, 2020)menyatakan bahwa : 

Manajemen Pemasaran yaitu seni, ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, 

mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

mengantarkan dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

 

Pengertian lain menurut (Sunarni, 2014) menyatakan bahwa : 

Manajemen pemasaran yaitu analisis,..perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, 

dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli 

sasaran organisasi (marketing management.is the planning, direction and. 

control of the marketing activity of a firm or division of a firm ). 

 

2.3 Pengertian Pemasaran 

(Abdurrahman dan Nana, 2015) menyatakan bahwa : 

Pemasaran didefinisikan sebagai suatu fungsi organisasi dan, seperangkat 

proses yang menciptakan, mengkomunikasikan,yang  menyampaikan pada 

pelanggan dan untuk mengelola  korelasian pelanggan untuk mencapai benefit 

bagi organisi ( stakeholder ). 

 

(Firman, 2019) menyatakan bahwa “pemasaran.adalah mengindentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia untuk  sosial dengan cara yang menguntungkan “ 

 

(Astusi, M. dan Amanda, 2020)menyatakan bahwa : 

Pemasaran yaitu sebuah proses kemasyarakatan dimana suatu individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhka dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas untuk mempertukarkan produk 

dan jasa yang bernilai dengan orang lain. 

 

2.4 Keputusan Pembelian 

(Kotler dan Amstrong, 2012) menyatakan bahwa “Keputusan.pembelian 

mengacu kepada perilaku pembelian  dari konsumen, baik individual, maupun 

rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi”. 

 

(Setiadi., 2010) menyatakan bahwa.“keputusan pembelian konsumen yaitu 

suatu proses..yang mengkombinasikan pengetahuan yang mengevaluasi dua atau 

lebih perilaku alternatif dan..memilih salah satu di antaranya”. 

 

Mendefinisikan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua 

pilihan alternatif atau lebih, untuk seorang konsumen yang hendak memilih harus 

memiliki pilihan alternatif (sangadji dan sopiah,. 2013).adanya tahap evaluasi 

konsumen membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan,dan  

konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk membeli merek yang disukai, 

dalam melaksanakan maksud pembelian konsumen dapat membentuk lima 
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keputusan : keputusan merek,.penyalur barang, kuantitas,.waktu dan keputusan 

metode..pembayaran. 

 

2.5 Jenis Perilaku Keputusan Pembelian 

(Sudaryono, 2016) menyatakan bahwa “Beberapa situasi pembelian ditandai 

dengan adanya keterlibatan konsumen yang rendah tatapi perbedaan merek 

bersifat nyata”. 

 

Ada empat jenis perilaku konsumen untuk pembelian menurut(Kotler dan 

Keller, 2016) antara lain: 

1. Perilaku pembelian yang membuat rumit Konsumen terlibat dalam perilaku 

pembelian yang rumit bila mereka..sangat terlibat dalam pembelian dan 

sadar akan adanya perbedaan besar antar merek. 

2. Perilaku pembelian untuk pengurangan ketidaknyamanan Kadang-kadang 

konsumen sangat terlibat dalam untuk pembelian namun melihat sedikit 

perbedaan antarmerek. Keterlibatan yang sangat tinggi disadari oleh fakta 

bahwa pembelian tersebut mahal, jarang dilakukan, dan berisiko. 

3. Perilaku pembelian karena adanya kebiasaan Banyak produk yang dibeli 

pada kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan tidak adanya perbedaan 

antar merek yang signifikan atau sama.  

4. Perilaku..pembelian untuk mencari variasi Beberapa situasi pembelian yang 

ditandai oleh keterlibatan konsumen karena..rendah tetapi ada perbedaan 

antarmerek signifikan. Dalam situasi ini, konsumen yang sering melakukan 

peralihan merek. Peralihan merek..terjadi karena mencari variasi 38 dan 

bukannya karena ketidak puasan. 

 

2.6 Promosi 

Promosi adalah metode komunikasi untuk ditunjukan kepada pasar dan 

menjadi target produk yang tepat untuk dijual kepada tempat yang dengan harga 

yang tepat ( Tjipto, 2015  ) 

(Manap, 2016)menyatakan bahwa “promosi adalah sebuah usaha yang 

dilakukan oleh marketer, untuk berkomunikasi dengan calon audies, komunikasi 

adalah untuk sebuah proses membagi ide, informasi, atau perasaan audiens”. 

 

2.7 Indikator  Promosi 

Indikator promosi menurut (Kotler, 2012) 

a. Periklanan//Periklananyaitu mempunyai tujuan khusus untuk membujuk, 

mempengaruhi//dan menginformasikan, serta mengingatkan seorang 

pelanggan tentang berbagai produk/jasa yang dimilikinya. 

b. Promosi//melalui event//merupakan kegiatan yang efektif bagi brand untuk 

membangun ikatan emosional  dengan audiens. 

c. Pemasaran langsungmerupakan salah satu metode penjualan yang 

menggunakan media//pemasaran langsung tanpa adanya pihak yang menjadi 

perantara pemasaran dalam//kegiatan transaksi jual-beli dan tawar-menawar 

suatu produk atau jasa yang ditawarkan 



Jurnal Ekonomi & Bisnis 

 

d. Promosi//dari//mulut ke mulut Promosi dari mulut ke//mulut adalah sebuah 

cara komunikasi yang telah dilakukan oleh seorang pemberi pesan ke 

penerima pesan dimana sang penerima pesan tidak memperoleh informasi 

yang bersifat komersial yang sifatnya ringan atau menambah pengetahuan. 

 

2.8 Harga 

Harga yaitu merupakan nilai yang dinyatakan dalam rupiah, tetapi dalam 

keadaan yang lain harga//didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan oleh 

pembeli, dalam proses jual beli harga menjadi salah satu bagian terpenting, karena 

harga adalah suatu alat tukar dalam bentuk transaksi. 

(Fatoni, 2014) menyatakan bahwa :“ harga merupakan jumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan layanan”.  

(Shinta, 2011)“harga ialah suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah 

berguna untuk transaksi atau pertukaran dan sejumlah uang yang harus 

dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa”. 

(Thamrin dan Tantri, 2017) menyatakan bahwa “ harga merupakan suatu 

masalah ketika perusahaan harus menentukan harga untuk pertama kali ”. 

 

2.9 Tujuan Penetapan Harga 

Penetapan Harga sebegai elemen bauran pemasaran dan perencanaan 

pemasaran akan menentukan posisi produk di suatu pasar serta laba yang dapat 

dihasilkan oleh produk tersebut. (Sudaryono, 2014) 

Ada empat strategi yang mempengaruhi psikologis konsumen yaitu : 

1. Prestige Pricing  (Harga Prestis) adalah menetapkan harga yang tinggi demi 

membentuk image kualitas produk yang tinggi yang umumnya dipakai untuk 

produk shopping dan specially. 

2. Odd Pricing ( Harga Ganjil ) adalah menetapkan harga yang ganjil atau 

sedikit dibawah harga yang telah ditentukan dengan tujuan secara psikologis 

pembeli akan mengira produk yang akan dibeli lebih murah. 

3. Multiple Unit Pricing ( Harga Rabat ) memberikan potongan harga tertentu 

apabila konsumen membeli produk dalam dalam jumlah banyak. 

4. Price Linting ( Harga Lini ) adalah memberikan cakupan harga yang berbeda 

pada lini produk yang berbeda. 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, diidentifikasikan pengaruh antara Promosi, Harga, 

Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian di Era Motor Jatiwaringin, 

sebagaimana tergambar dalam skema berikut ini : 

 
H1 

 

 
H2 

Gambar  2.1 

Kerangka Pemikiran 

Promosi 

Harga 

Keputusan Pembelian 
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2.11 Hipotesis 

1. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

(Kotler dan Armstrong, 2014) menyatakan bahwa :“ promosi penjualan 

merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan dan untuk 

mencoba atau membeli suatu produk atau  jasa”. 

Promosi mempunyai pengaruh terhadap Keputusan Pembelian, apabila 

perusahaan memberikan promosi harga atau diskon, maka yang dirasakan 

konsumen sangat tinggi, tetapi kalau perusahaan memberikan diskon sangat 

sedikit yang dirasakan konsumen tidak sebanding dengan harapan maka 

promosi itu tersebut sangat rendah. 

Penelitian yang dilakukan alfa adi (2017) yang berjudul pengaruh Promosi 

dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Surat Kabar harian suara merdeka 

menghasilkan kesimpulan bahwan promosi (X1) mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian ( Y ).  

Penelitian yang dilakukan Ade Candra dan Febsri Susanti (2018) yang 

berjudul Pengaruh Bauran Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Kosmetik Maybellin.Menghasilkan kesimpulan bahwa menunjukkan 

Variabel (X) secara pasrsial berpengaruh Kepada Keputusan Pembelian (Y). 

Penelitian yang dilakukan Desi Deriana (2019 )yang berjudul Promosi dan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian. menghasilkan kesimpulan bahwa 

menunjukkan Variabel (X) Secara parsial berpengaruh kepada Keputusan 

pembelian ( Y ). 

Berdasarkan tiga judul penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

H0 : Tidak ada hubungan antara Promosi dengan Keputusan Pembelian Sepeda  

Motor Yamaha. 

Ha: Terdapat Pengaruh Positif Antara Promosi dengan Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Yamaha. 

 

2. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembeli, hal ini berarti harga 

yang diberikan Era Motor Jatiwaringin lebih murah, Karena harga mempunyai 

pengaruh terhadap kepuasan konsumen, apabila suatu produk memiliki harga 

yang lebih tinggi dari pada barang lain tetapi besar manfaat yang dirasakan oleh 

konsumen maka nilai barang produ tersebut juga tinggi. 

(Swatha, 2010) menyatakan bahwa :“ harga merupakan jumlah uang atau 

ditambah beberapa barang kalau mungkin yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan nya”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erika Putri yang berjudul analisis pengaruh 

kualitas produk, merek, harga terhadap keputusan pembelian konsumen sepeda 

motor Yamaha Jupiter z, menghasilkan kesimpulan bahwa harga ( X2 ) 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ( 

Y ). 

Penelitian yang dilakukan oleh  Ugeng Budi yang berjudul analisis pengaruh 

harga dan promosi terhadap keputusan pembelian mobil di ujm, menghasilkan 
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kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara harga 

dan keputusan pembelian (Y). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yulizar dan Apriatni yang berjudul 

pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian laptop merek acer, 

menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara variabel (X) dan keputusa pembelian (Y). 

Berdasarkan tiga judul penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

H0 : Tidak ada hubungan antara Harga dengan Keputusan Pembelian Sepeda 

Motor Yamaha. 

Ha :Terdapat pengaruh positif antara Harga dengan Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Yamaha. 

 

3. Metode Penelitian 

3.1 Populasi, Sampel dan Sampling Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Era Motor 

Jatiwaringin yang membeli sepeda motor Yamaha. 

 

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

Lemeshow, hal ini dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui atau tidak 

terhingga, berikut ini rumus Lemeshow yaitu : 

 

 

 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

Z = Skor z pada kepercayaan 95% = 1.96 

p = maksimal estimasi = 0,5 

d = alpha ( 0,10 ) atau sampling error = 10% 

 

melalui rumus diatas, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah : 

𝑛 = 
𝑧1−𝑎 2 𝑷(1−𝑃 )⁄

𝑑2  

𝑛 =
1,96 .0,5 ( 1 − p )

0,12
 

𝑛 =
3,8416 .0,25

0,01
 

𝑛 = 96,04 = 96 
Jika berdasarkan rumus tersebut maka n yang di dapatkan adalah 96,04 = 96  

konsumen maka pada penelitian ini setidaknya harus mengambil data dari sampel 

sekurang-kurangnya sejumlah 96 konsumen. 

𝑛 = 
𝑧1−𝑎 2 𝑷(1−𝑃 )⁄

𝑑2  
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Teknik Pengambilan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Nonprobability Sampling dengan Teknik Quota Sampling yaitu menentukan 

sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu. 

Adapun kriteria untuk pengambilan sampel non probability sampling yang 

ditentukan adalah semua Konsumen Dealer Era Motor Jatiwaringin. 

 

3.2 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dari variabel penelitian yang sudah diketahui yaitu 

bariabel Promosi, Harga dan Keputusan pembelian bisa dihitung dengan 

menggunakan aplikasi SPSS. Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan uji 

Instrument penelitian, Uji Instrumen,Uji asumsi klasik, Analisis Regres 

Linier,Analisis Korelasi,  Uji Kecocokan Model Regresi dan Uji Hipotesis. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk 

mengukur apa yang diukur. Adapun caranya adalah dengan mengkorelasikan 

Antara skor yang di peroleh pada masing-masing item pernyataan dengan skor 

total individu. 

Rumus Validitas : 

rxy =
n ∑ XiYi − (∑ Xi ) (∑ Yi)

√(n ∑ Xi2 −  ( ∑ Xi)2 (n ∑ Yi2 − ( ∑ Yi)2
 

Dengan Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi 

n = Jumlah responden uji coba 

X = Skor tiap item 

Y = Skor seluruh item responden uji coba 

Kriteria jika : 

r hitung > r tabel maka butir atau pertanyaan tersebut valid. 

r hitung < r tabel maka butir atau pertanyaan tersebit tidak valid. 

 

Pengujian validitas menggunakan SPSS 25. Hasil uji validitas dengan sample 

sebanyak 30 responden. Instrument yang valid dapat dilihat dari rhitung yang 

dibandingkan dengan rtabel. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai 

rhitung(Corrected Item – Total Correlation ) > rtabel sebesar 0.3061 untuk df = 30 – 2 

= 28 : α = 0,05 maka item / pernyataan tersebut valid dan sebaliknya.  

 

4.2 Uji Reabilitas 

(Ghozali, 2017) menyatakan bahwa “ alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk “ 

Dalam penelitian reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap 

konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi 

yang sama. Penelitian reliabilitas ini dilakukan dengan rumus croanbach alpha. 
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Rumus Reabilitas sebagai berikut : 

𝑟 [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝛼21

𝛼𝑡2
] 

Keterangan : 

r = Koefisien reablity instrument 

k = Banyak butir pernyataan 

Σα21 = Total varians butir 

αt2 = Total varians 

 

Kriteria jika : 

Cronbanch Alpha > 0,60 maka reliable 

Cronbach Alpha < 0,60 maka tidak reliable 

 

Untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut sudah reliabilitas dilakukan 

pengujian reliabilitas pernyataan dengan bantuan computer program SPSS. 

Kriteria penilaian uji reliabilitas yaitu apabila hasil koefisien alpha lebih besar dari 

pada 0,60 maka kuesioner tersebut reliable dan apabila hasil koefisien alpha lebih 

kecil dari pada 0,60maka kuesioner tersebut tidak reliable. Adapun hasil uji 

reliabilitas variabel Promosi (X1), Harga (X2) dan Keputusan Pembelian (Y) dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Promosi ( X1 ) ,707 Reliabel 

Harga ( X2 ) ,803 Reliabel 

Keputusan Pembelian ,833 Reliabel 

Sumber :Datasetelah diolah. 2020 

Berdasarkan tabel 4.11hasil uji reabilitas dilakukan terhadap item pernyataan 

yang dinyatakan valid, suatu variabel dikatakan reliabel jika jawaban terhadap 

pernyataan mendekati 1,00 dari hasil cronbach’s Alpha variabel Promosi 0,707 , 

variabel Harga 0,803 , dan variabel Keputusan Pembelian 0,833 ketiga variabel 

memiliki nilai Aplha Cronbach yang mendekati 1,00 yaitu Keputusan Pembelian 

memiliki nilai Reabilitas lebih kuat di bandingkan Promosi dan Harga. 

 

4.3 Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang 

dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak normal, pengujian ini 

dilakukan dengan uji Probability Plot dan uji Komologrov Smirnov dengn nilai 

probabilitas signifikan > 0,05 maka residual terdistribusi normal dan jika 

probabilitas signifikan < 0,05 maka residual tidak terdistribusikan normal. Hasil 

dari penguji gambar normal P-P Plot of Regression Standarxed Residual sebagai 

berikut : 
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Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020 

Grafik 4.1 

Uji Normalitas P-P Plot 

 

Berdasarkan pada grafik 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar 

garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka dapat 

dinyatakan bahwa data memenuhi asumsi normalitas. 

Selanjutnya dilakukan uji normalitas dengan model Kolmogorov-

Smirnovuntuk mengetahui apakah data terdistribusi normal, maka dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

Tabel 4.12 

Hasil uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 96 

Normal  

Parametersa.b 

Mean  0,0000000 

Std.  

Deviation 

4.14308697 

Most Extreme 

Differences 

Absolute  0,068 

 Positive 0,056 

 Negative -0,068 

Test Statistic 

 

 

0,068 

Asymp.Sig ( 2-tailed ) ,200c,d 

Sumber : hasil pengolahan data SPSS 25, 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji normalitas dengan Kolmogorov dapat 

diketahui bahwa data terdistribusi normal, hal ini dapat dilihat nilai Asymp.Sig (2-

tailed ) 0,200>0,05 maka kesimpulan Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya 

variabel terdistribusi normal, maka uji persyaratan analisis dari uji normalitas data 

terpenuhi. 
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4.4 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihatada atau tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linier 

berganda.Nilai untuk menunjukkan ada atau tidaknya multikolinearitas adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Adapun nilai tolerance dan VIF dapat 

dilihat pada tabel 4.13 berikut ini : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

 

Model  

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 Promosi  

 

Harga 

0.773 

 

0.773 

1.294 

 

1.294 

 
Sumber : hasil pengolahan data SPSS 25, 2020 

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa 

Variabel mempunyai nilai VIF 1.294.Yang memiliki angka tolerance yaitu .773 

mendekati 1 dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar 

variabel independen dalam penelitian ini. 

 

4.5 Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji penelitian apakah uji tersebut 

memiliki varians yang sama atau tidak sama. Pengujian homogenitas ini dilakukan 

yaitu dengan cara melihat grafik plot antara variabel residual yaitu (independen) 

SRESID variabel terikat  ( dependen ) yaitu ZPRED dengan. Grafik Scatterplot 

titik-titiknya terlihat menyebar lalu tersebar dengan baik diatas maupun dibawah 

angka 0 pada sumbu Y. 

 
Grafik 4.2 

Uji Heteroskerdatisitas 

 

Berdasarkan pada grafik 4.2 dilihat dari gambar tersebut chart scatterplot 

diketahui bahwa penyebaran residual tidak teratur. titik-titik tersebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat dilihat dari plot yang terpencar dan 
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tidak membentuk pola tertentu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi heteroskerdatisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai 

untuk memprediksi Keputusan Pembelian berdasarkan masukan Variabel Promosi 

dan Harga. 

 

4.6 Pembahasan  

Dari hasil jawaban kuesioner responden secara deskriptif untuk mengetahui 

bagaimana variabel Promosi dan Harga terhadap Keputusan Pembelian. 

1. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil analisis pengujian ini ditunjukkan bahwa Promosi mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian yang 

membeli Sepeda Motor Yamaha di Dealer Era Motor Jatiwaringin. Dari hasil 

perhitungan SPSS 25 pada kuesioner yang sudah disebar ke 96 responden 

pengguna Sepeda Motor Yamaha Dealer Era Motor Jatiwaringin menunjukkan 

hasil positif dan signifikan karena Promosi memiliki hubungan langsung dengan 

Keputusan Pembelian. Pelanggan juga ingin mendapatkan Promosi yang setinggi 

mungkin, karena semakin tinggi Promosi yang diterima konsumen maka semakin 

besar pula keinginan konsumen untuk tetap menggunaka Sepeda Motor 

Yamaha.Hal ini sesuai dengan teori yang di kemukakan Tjiptono (2015) promosi 

adalah metode komunikasi yang ditunjukkan kepada pasar dan menjadi target 

produk yang tepat untuk dijual kepada tempat yang dengan harga yang tepat. Hal 

ini menunjukkan besarnya pengaruh Promosi akan mempengaruhi Keputusan 

Pembelian sehingga hipotesis yang menyatakan Promosi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian terbukti kebenarannya jadi Ha 

diterima. 

Dari hasil pengujian data tersebut sesuai dengan penelitia terdahulu yang 

peneliti amatai. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hesti Ratnaningrum 

(2016), Syifa Aulia (2017),  Desi Derina (2019) yang menyatakan bahwa 

Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 

 

2. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil analisis pengujian ini ditunjukkan bahwa Harga mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian pengguna Sepeda 

Motor Yamaha di Dealer Era Motor Jatiwaringin  dari hasil perhitungan SPSS 25 

pada kuesioner yang sudah di sebar ke 96 responden pengguna Sepeda Motor 

Yamaha mununjukkan hasil positif dan signifikan karena harga memiliki 

pengaruh langsung terhadap manfaat yang didapat oleh konsumen yang 

menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi, apabila suatu barang memiliki 

tingkatkan harga lebih tinggi dari produk lain, maka manfaat yang diterima atau 

dirasakan oleh konsumen akan lebih tinggi juga termasuk nilai produk/jasa. 

Artinya konsumen Sepeda Motor Yamaha di Dealer Era Motor Jatiwaringin 

harga sebagai salah satu pertimbangan utama untuk membeli type lain. 

Semakin terjangkau dan sesuai harapan konsumen maka Keputusan 

Pembelian akan meningkat, Harga merupakan salah satu elemen yang vital dalam 

usaha memuaskan konsumen. Hal ini mempengaruhi besarnya besarnya Harga 
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terhadap Keputusan Pembelian sehingga hipotesis menyatakan bahwa Harga 

berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian terbukti kebenarannya jadi Ha 

diterima. 

Dari hasil pengujian data yang dilakukan penyusun membandingkan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang peneliti amai, penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad (2018), Karlina (2018), Ridwan 

(2019) yang menyatakan bahwa Harga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data yang telah di analisa dan hasil yang diperoleh, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Promosi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian pada pengguna Sepeda Motor Yamaha pembelian di 

Dealer Era Motor Jatiwaringin. 

2. Harga secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian pada pengguna Sepeda Motor Yamaha pembelian di Dealer Era 

Motor Jatiwaringin.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan. Maka peneliti memberi saran: 

1. Dealer Era Motor Jatiwaringin dapat meningkatkan Promosi dan Harga dalam 

Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha dan memberikan hal-hal yang 

dapat meningkatkan Penjualan dalam Keputusan Pembelian Konsumen.  

2. Tujuan nya agar penelitian selanjutnya dapat menggambarkan secara lebih 

luas dan umum. Serta dapat memberikan gambaran terkini mengenai 

perusahaan pada hasil kuesioner responden di dapat hasil skor terendah pada 

variabel Promosi sebesar 369 pada pernyataan nomor 4 dengan isi pernyataan 

“ Promosi Sepeda Motor Yamaha melalui whatsapp selalu memberikan 

informasi terbaru. Pada hasil kuesioner responden di dapat hasil skor terendah 

pada variabel Harga sebesar 350 pada pernyataan nomor 7 dengan isi 

pernyataan “ Nilai jual kembali Motor Yamaha sangat tinggi dibandingkan 

dengan merek yang sejenis “.  Pada hasil kuesioner responden di dapat hasil 

skor terendah pada variabel Keputusan Pembelian minimum sebesar 372 pada 

pernyataan nomor 5 dengan isi pernyataan “ Informasi Sepeda Motor Yamaha 

mudah didapatkan dari sales marketing”. 
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