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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to study the effects of service quality consisted of 

tangibles, realibility, responsiveness, assurance, empathy, price and promotion towards 

customer  purchasing decision  in Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

This study uses multiple regression analysis. Data is obtained by distributing 100 

questionaires to respondents who ever been visiting Blitzmegaplex Grand Indonesia. The 

results of this research shows that the quality of service, price and promotion overall 

significant  on purchasing decision. Tangibles has no significant effect on purchasing 

decision with beta coefficients of - 0.040 and with a significance level 0.768. Realibility has 

no significant effect on purchasing decision with beta coefficients of - 0.091 and with a 

significance level 0.526. Responsiveness has no significant effect on purchasing decision 

with beta coefficients of 0.027 and with a significance level 0.839. Assurance has no 

significant effect on purchasing decision with beta coefficients of 0.282 and with a 

significance level 0.105. Empathy has no significant effect on purchasing decision with beta 

coefficients of - 0.036 and with a significance level 0.841. Prices were also has no 

significant effect on purchasing decisions with beta coefficients of 0.197 and with a 

significance level 0.144. Promotion has significant effect on purchasing decisions with beta 

coefficients of 0.408 and with significance level 0.002. 

As a variable which has significant effect to purchasing decisions, promotion should 

be more attractive to attract new consumers to watch on Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

 

Keywords : service quality,  tangibles, realibility, responsiveness, assurance, empathy, price, 

promotion, purchasing decision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin maraknya kompetisi antar para perusahaan yang menghasilkan produk 

serupa, membuat mereka berusaha memberikan suatu nilai tambah bagi produknya agar 

mampu menandingi produk pesaing. Berbagai hal dilakukan untuk dapat menambah nilai 

produk dimata konsumen sehingga mampu menarik perhatian konsumen terhadap produk 

dengan harapan bahwa konsumen akan membeli produk tersebut. Strategi pemasaran 

memegang peranan yang cukup penting untuk mengupayakan keberhasilan produk dalam  

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.  

Beberapa hal yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah produk 

dan untuk menarik perhatian konsumen adalah seperti memberikan kualitas produk yang 

baik, menetapkan harga bersaing dan sesuai dengan kualitas produk, serta melakukan 

promosi secara berkala.  

Kotler (2000) menyebutkan produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Kualitas produk yang baik akan 

memberikan alasan kepada konsumen untuk memanfaatkan nilai-nilai yang terkandung atau 

melekat pada produk.  
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Harga juga menjadi pertimbangan yang cukup sensitif bagi para konsumen karena 

masyarakat pada umumnya tertarik dengan harga yang terjangkau. Harga sendiri memiliki 

pengertian sebagai  biaya yang harus ditanggung oleh konsumen untuk dapat menikmati 

nilai dan mafaat yang terkandung di dalam produk tersebut. Monroe (2005) dalam Sukotjo 

(2010) menyatakan bahwa harga merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan 

pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Selain itu harga salah satu faktor penting 

konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak (Engel, 

Blackwell dan Miniard, 1996).  

Selain itu, yang menjadi keberhasilan sebuah produk di pasaran adalah perihal 

promosi. Promosi merupakan ajang kegiatan pemasaran yang dengan sengaja dilakukan 

untuk menarik perhatian dan mempengaruhi pikiran konsumen mengenai suatu produk. 

Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada konsumen atau 

pihak lain dalam saluran penjualan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Selanjutnya 

Baker (2000) dalam Sukotjo (2010) melalui periklanan suatu perusahaan mengarahkan 

komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat melalui media-media yang 

disebut dengan media massa seperti koran, majalah, tabloid, radio, televisi dan direct mail. 

Elemen bauran pemasaran sangat penting dalam pemasaran jasa, dengan sejumlah 

penyesuaian. Tetapi selain itu ada elemen-elemen lain yang dibutuhkan dalam pemasaran 

jasa, elemen-elemen ini bisa dikontrol dan dikoordinasikan untuk keperluan komunikasi dan 

memuaskan konsumen jasa. Menurut Lovelock dan Wright (2007) bauran pemasaran jasa 

terdiri dari product (produk), place and time (tempat dan waktu), process (proses), 

productivity and quality  (produktivitas dan kualitas), people (orang), promotion and 
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education (promosi dan edukasi ), physical evidence (bukti fisik) dan  price and other 

service costs (harga dan biaya jasa lainnya). Strategi yang kuat diperlukan pada posisi 

persaingan yang kompetitif dalam merebut pangsa pasar yang sejenis serta merupakan 

upaya meningkatkan tingkat penjualan.  

Salah satu strategi yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran perusahaan adalah 

marketing mix strategy yang didefinisikan oleh Kotler dan Armstrong (2004) yang 

menyatakan bahwa “marketing mix as the set of controllable marketing variables that the 

firm bleads to produce the response it wants in the target market”. Dari definisi tersebut 

dapat diartikan bahwa bauran pemasaran merupakan variabel-variabel terkendali yang 

digabungkan untuk menghasilkan tanggapan yang diharapkan dari pasar sasaran. Dan untuk 

usaha jasa terdapat 7 unsur marketing mix (Marketing Mix-7P) yaitu product, price, 

promotion, place, partisipant, proses dan physical evidence. 

Oleh karena itu, setiap perusahaan diberbagai bidang usaha bisnis sangat 

mempertimbangkan dan memperhitungkan hal mengenai kualitas produk, harga yang akan 

ditetapkan, dan promosi-promosi efektif yang akan dilakukan yang diharapkan dapat 

meningkatkan penawaran produk dan pembelian sehingga dapat menunjang suatu 

keberhasilan perusahaan dalam menggelindingkan roda usahanya. 

Perubahan dalam industri perfilman, jelas nampak pada teknologi yang digunakan. 

Jika pada awalnya, film berupa gambar hitam putih, bisu dan sangat cepat, kemudian 

berkembang hingga sesuai dengan sistem pengelihatan mata kita, berwarna dan dengan 

segala macam efek-efek yang membuat film lebih dramatis dan terlihat lebih nyata. 
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Pembuatan film terlihat lebih baik juga dinyatakan oleh Gomery (1991) dalam Straubhaar 

dan LaRose (2006) bahwa “Early inventors also improved the visual aspects of film. First, 

the film exposure rate was increased slightly, from 18 to 22 frames per second in early films 

to 24 frames per second. This increase eliminated the jerkiness that was apparent to some 

viewers. Film also got wider, growing from 16 mm to 35 mm to 70 mm. the additional width 

of the film expanded the field of vision for filmgoers in the interest of imparting a better 

sense of reality. Wide-screen CinemaScope was popular in the early 1950s, but it gave way 

to Panavision, which is still used extensively”  

Film tidak hanya dapat dinikmati di televisi, bioskop, namun juga dengan kehadiran 

VCD, DVD dan sekarang muncul TV cable yang menyediakan saluran-saluran seperti Star 

World, HBO dan lain-lain yang dapet menyuguhkan film yang dapat dinikmati pula di 

rumah dengan kualitas gambar yang baik, tata suara yang ditata rapi, yang diistilahkan 

dengan home theater. Dengan perkembangan internet, film juga dapat disaksikan lewat 

jaringan superhighway ini.  

Semakin maraknya perfilman Indonesia akhir-akhir ini bisa dikatakan sebagai 

fenomena yang positif dengan semakin banyak film lokal bermunculan seperti Ayat-ayat 

Cinta, Ada Apa dengan Cinta, ―?‖, dan lain-lain dalam industri film itu sendiri. Selain itu, 

terdapat beberapa film Indonesia yang berprestasi pada berbagai festival dan penghargaan 

film International dalam 10 tahun terakhir, seperti: Madame X (2010), Rumah Dara (2010), 

Garuda di Dadaku (2009), Sang Pemimpi (2008), Merantau (2009), Jamila dan Sang 

Presiden (2009), Perempuan Berkalung Surban (2009), Pintu Terlarang (2009), dan lain-
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lain
1
. Hal tersebut menandakan semakin meningkatnya kreatifitas anak bangsa yang 

membuat persaingan di industri film pun kini semakin ketat dan juga dapat memicu 

penonton untuk lebih selektif lagi pada setiap judul yang ditawarkan, sehingga akan 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk menganbil keputusan untuk menonton. Jalan 

satu-satunya terkadang promosi yang gencar di setiap media (televisi, cetak, internet, dan 

radio) menjadi salah satu alternatif untuk menarik minat penonton. 

Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia dimana merupakan pusat bisnis, 

pemerintahan, serta tidak ketinggalan dengan industri hiburannya. Industri jasa hiburan di 

Jakarta sudah tergolong maju, begitu juga dengan bioskop-bioskop yang ada. Berawal dari 

muncul nya bioskop kecil pinggiran kemudian muncul bioskop 21 atau sekarang yang lebih 

di kenal dengan XXI, pada tahun 2006 Blitzmegaplex hadir  menawarkan diferensiasi 

produk jasa dari pesaingnya. 

Dengan diferensiasinya, telah banyak penghargaan yang di dapat Blitzmegaplex 

antara lain mendapatkan penghargaan dari MURI sebagai bioskop terbesar di Indonesia 

pada tahun 2007. Selain itu, telah dinyatakan bahwa “Blitzmegaplex Grand Indonesia 

achieved a record of 10.600 admissions in one day during the 2007 summer blockbuster 

release period (June 2007)”
2
. Hal ini merupakan suatu prestasi yang baik untuk 

Blitzmegaplex sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri hiburan yang baru 

muncul di tengah para pesaingnya. 

                                                           
1
 http://bicarafilm.com/baca/2011/05/11/prestasi-film-indonesia-pada-berbagai-festival-dan-penghargaan-film-

internasional-10-tahun-terakhir.html 

2
 www.blitzmegaplex.com 
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Dilihat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : ―PENGARUH KUALITAS JASA, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KONSUMEN PENGGUNA BIOSKOP 

BLITZMEGAPLEX GRAND INDONESIA.‖ 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang penulisan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan 

yang dihadapi Blitzmegaplex adalah semakin maraknya persaingan yang ada di industri 

hiburan. Hal ini dapat dijadikan motivasi agar lebih memuaskan konsumennya agar tetap 

loyal dengan memberikan yang terbaik untuk mereka. 

Salah satu caranya adalah dengan memberikan kualitas jasa yang baik untuk 

konsumen, harga yang bersaing dan memberikan promo yang dapat menarik yang selain 

membuat konsumen tetap loyal dan ingin datang kembali, dan dapat menarik konsumen 

baru untuk datang.  

 

I.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat batasan yang digunakan untuk melakukan penelitian 

agar peneliti lebih terarah, lebih fokus dan tidak menyimpang dari masalah, yaitu meliputi: 

1. Variabel yang diteliti yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance, 

empathy, harga, promosi dan keputusan pembelian. 
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2. Pada variabel promosi, peneliti membatasi pada periklanan dan promosi 

penjualan. 

3. Responden adalah konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

4. Responden adalah konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia dengan minimal 

kedatangan 1 kali. 

 

I.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah diterangkan pada latar belakang masalah dan judul 

yang diangkat, maka diperoleh perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas jasa (tangibles, realibility, responsiveness, assurance, 

empathy), harga dan promosi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen penguna bioskop Blitzmegaplex Grand Indonesia? 

2. Bagaimana kualitas jasa (tangibles, realibility, responsiveness, assurance, 

empathy), harga dan promosi berpengaruh secara keseluruhan terhadap 

keputusan pembelian pada konsumen penguna bioskop Blitzmegaplex Grand 

Indonesia? 

 

I.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas jasa (tangibles, realibility, 

responsiveness, assurance, empathy), harga dan promosi berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan pembelian pada konsumen penguna bioskop 

Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas jasa tangibles, realibility, 

responsiveness, assurance, empathy), harga dan promosi berpengaruh secara 

keseluruhan terhadap keputusan pembelian pada konsumen penguna bioskop 

Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

 

I.6 Manfaat Penelitian 

Dari diadakannya penelitian ini, penulis mengharapkan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Manajemen 

Bagi pihak manajemen, penelitian ini bermanfaat untuk manajer untuk 

mengetahui pengaruh kualitas jasa, harga dan promosi terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen pengguna bioskop Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

b. Bagi Akademisi  

Bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang pemasaran 

terutama mengenai kualitas jasa, harga, promosi dan keputusan pembelian. 
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c. Bagi Penulis 

Bermanfaat untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah di peroleh selama 

menempuh pendidikan di STIE Indonesia Banking School, serta menambah 

wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian. 

 

I.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini berisi paparan singkat mengenai struktur susunan laporan 

penelitian. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah dan pembatasannya, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan 

penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dalam 

penulisan penelitian, terutama teori tentang kualitas jasa, harga, promosi dan 

keputusan pembelian. Kemudian dilanjutkan dengan rerangka pemikiran, 

hipotesis dan penelitian terdahulu. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan mejelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode 

pengumpulan data, dan metode pengolahan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, 

hasil serta analisis data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, 

serta memberikan saran atas kesimpulan tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Dasar pemasaran jasa 

2.1.1.1 Pengertian jasa 

Terdapat definisi jasa yang berbeda-beda dari beberapa cendikiawan sebagai berikut: 

“Services are economic activities offered by one party to another, most commonly 

employing time-defined performances to bring about desired results in recipients themselves 

or in objects or other assets for which purchasers have responsibility. Service customers 

expect to obtain value from access to labor, professional skills, facilities, networks, systems, 

and equipment, but do not normally take ownership of any of the physical elements involved 

(Lovelock, Wirtz, Keh, and Lu, 2005). 

“Services to include all economic activities whose output is not a physical product or 

construction, is generally consumed at the time it is produced, and provides added value in 

forms (such as convenience, amusement, timeliness, comfort or health) that are essentially 

intangible concerns of its first purchasers (Zeithaml, Bitner and Gremler, 2009).” 
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2.1.1.2 Karakteristik jasa 

Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang (produk fisik). 

Menurut Kotler dan Keller (2006), jaasa memiliki empat karakteristik mencolok yang sangat 

mempengaruhi desain pemasaran. Karakteristik jasa tersebut, yaitu:  

a. Intangibility (tidak berwujud)  

Jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, 

diraba atau dicium sebelum dibeli. Misalnya, orang yang menjalani operasi 

wajah tidak dapat melihat hasilnya yang sesungguhnya sebelum ia membeli jasa 

tersebut. 

b. Inseparability (tidak terpisahkan)  

Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini tidak berlaku 

bagi barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai persediaan, 

didistribusikan melalui banyak penjual, dan dikonsumsi kemudian. Misalnya, 

suatu konser tidak akan sama jika Madonna jatuh sakit dan digantikan Shania 

Twain. 

c. Variability (bervariasi)  

Jasa sangat bervariasi karena bergantung pada siapa memberikannya serta kapan 

dan dimana diberikan. Pembeli jasa menyadari keragaman ini dan sering 

berbicara kepada orang-orang  lain sebelum memilih penyedia jasa. 

d. Perishability (tidak tahan lama)  

Jasa tidak dapat disimpan. Sifat jasa yang mudah rusak (perishability) tersebut 

tidak akan menjadi masalah apabila permintaan tetap berjalan lancar. Misalnya, 
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kursi pesawat yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni akan hilang begitu 

saja karena tidak dapat disimpan. Kondisi ini tidak berarti bila permintaannya 

konstan, tetapi kenyataannya permintaan pelanggan akan jasa pada umumnya 

sangat bervariasi dan dipengaruhi faktor musiman. 

 

2.1.1.3 Bauran pemasaran jasa 

Marketing mix merupakan suatu konsep yang terkenal yang terdiri dari kegiatan 

suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk 

berkembang dan mendapatkan laba (Lovelock dan Wright, 2007). 

Ketika membahas strategi untuk memasarkan barang manufaktur, tenaga pemasar 

biasanya memperhatikan empat unsur strategi dasar: produk, harga, tempat (atau distribusi) 

dan promosi (atau komunikasi). Tetapi sifat jasa, yang melibatkan berbagai aspek 

keterlibatan pelanggan dalam produksi dan pentingnya  faktor waktu, membutuhkan unsur 

strategis lainnya juga. Untuk menjawab tantangan ini, menggunakan model 8P manajemen 

pemasaran terpadu, yang menyoroti delapan variabel keputusan bagi manajer perusahan 

jasa. 

Kedelapan P itu dijabarkan oleh Lovelock dan Wright (2007) sebagai berikut : 

1. Elemen produk (product). Manajer harus memilih fitur-fitur produk inti (baik 

barang maupun jasa) dan beberapa elemen jasa pelengkap yang 

mengelilinginya, dengan merujuk manfaat yang diinginkan pelanggan dan 

seberapa tinggi daya saing produk tersebut. 
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2. Tempat dan waktu (place and time). Pengiriman elemen produk ke pelanggan 

melibatkan keputusan tentang tempat dan waktu pengiriman dan mungkin 

melibatkan saluran distribusi fisik atau elektronik (atau keduanya), 

bergantung pada sifat jasa yang diberikan. Perusahaan dapat mengirimkan 

jasa kepada pelanggan secara langsung atau melalui organisasi perantara, 

seperti toko ritel yang dimiliki perusahaan lain, yang mendapat komisi 

berupa presentase harga jual untuk melakukan hal yang terkait dengan 

penjualan, pelayanan, atau berhubungan dengan pelanggan. 

3. Proses (process). Untuk menciptakan dan menyampaikan elemen produk 

kepada pelanggan diperlukan desain dan implementasi dari proses yang 

efektif. Sebuah proses menjelaskan metode dan urutan kerja dan sistem yang 

beroperasi. Proses yang desainnya buruk akan mengganggu pelanggan karena 

kelambatan, birokrasi, dan penyampain jasa yang tidak efektif. Sama halnya, 

proses yang buruk menyulitkan para staf di garis depan untuk melakukan 

tugasnya dengan baik, yang berakibat rendahnya produktivitas, dan 

meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. 

4. Produktivitas dan kualitas (productivity and quality). Produktivitas dan 

kualitas, yang sering juga dipisahkan satu sama lain, harus dilihat sebagai dua 

sisi mata uang yang sama. Tidak ada perusahaan jasa yang sanggup 

menangani kedua elemen ini secara sendiri-sendiri. Meningkatkan 

produktivitas sangat penting untuk menjaga agar biaya tetap terkendali, tetapi 

manajer harus berhati-hati untuk tidak mengurangi tingkat layanan yang tidak 

disukai pelanggan (bahkan juga karyawan). Kualitas jasa, yang didefinisikan 
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pelanggan, berperan penting bagi diferensiasi produk dan bagi pembentukan 

loyalitas pelanggan. Tetapi, investasi untuk peningkatan kualitas tanpa 

menyadari keseimbangan antara peningkatan biaya dan peningkatan 

pendapatan akan membahayakan keuntungan perusahaan. 

5. Orang (people). Banyak jasa bergantung pada interaksi langsung dan pribadi 

antara pelanggan dan karyawan perusahaan (seperti ketika memotong rambut 

dan makan di restoran). Sifat dari interaksi mempengaruhi persepsi 

pelanggan terhadap kualitas jasa. Pelanggan sering menilai kualitas jasa yang 

mereka terima berdasarkan penilaian terhadap orang-orang yang 

menyediakan jasa tersebut. Perusahaan jasa yang sering berhasil 

menyediakan upaya yang cukup besar untuk merekrut, melatih, dan 

memotivasi karyawannya, khusunya—tetapi bukan semata-mata—orang 

yang berhubungan langsung dengan pelanggan. 

6. Promosi dan edukasi (promotion and education). Tidak satu pun program 

pemasaran dapat berhasil tanpa adanya program komunikasi efektif yang 

memberikan promosi dan pendidikan. Komponen ini memainkan tiga peran 

penting: menyediakan informasi dan saran yang dibutuhkan, membujuk 

pelanggan sasaran tentang kelebihan suatu produk, dan mendorong 

pelanggan untuk mengambil tindakan pada suatu waktu. Dalam pemasaran 

jasa, banyak komunikasi bersifat mendidik, khusunya untuk pelanggan baru. 

Perusahaan dapat mengajarkan mereka tentang manfaat jasa, di mana dan 

kapan mendapatkannya, dan bagaimana terlibat dalam proses. Komunikasi 

dapat disampaikan oleh orang-orang seperti tenaga penjual dan pelatih atau 
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melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, reklame, brosur 

dan situs web. 

7. Bukti fisik (physical evidence). Gedung, tanah, kendaraan, perabotan interior, 

perlengkapan, anggota staf, tanda-tanda, barang cetakan, dan petunjuk yang 

terlihat lainnya yang memberi bukti atas kualitas jasa. Perusahaan jasa perlu 

mengelola bukti fisik secara hati-hati karena dapat mempengaruhi kesan 

pelanggan. Dalam jasa yang hanya memiliki sedikit elemem berwujud, 

seperti asuransi, iklan sering digunakan untuk menciptakan lambang-lambang 

bermakna tertentu. Misalnya, payung mungkin melambangkan perlindungan 

dan benteng melambangkan keamanan. 

8. Harga dan biaya jasa lainnya (price and other service costs). Harga dan 

komponen biaya jasa lainnya memperlihatkan kepada manajemen berbagai 

biaya yang ditimbulkan pelanggan dalam memperoleh manfaat suatu produk 

jasa. Tanggungjawabnya tidak hanya terbatas pada tugas penentuan harga 

tradisional dalam menetapkan harga jual kepada pelanggan, menetapkan 

marjin penjualan, dan menetapkan ketentuan-ketentuan kredit. Manajer jasa 

harus juga mengenali dan, bila memungkinkan, mencari cara untuk 

meminimalkan biaya yang harus ditanggung pelanggan dalam membeli dan 

menggunakan jasa tersebut, termasuk waktu, usaha fisik dan mental, dan 

pengalaman buruk. 
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2.1.2 Kualitas jasa 

Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelangaan Menurut 

Wyckof (1985) dalam  Parasuraman. Et al., (1985) sebagaimana dikutip oleh Nasution 

(2004) kualitas jasa adalah ―tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan‖. Dengan kata lain ada 

dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan perceived 

service . Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima 

melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. 

Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas 

jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada 

kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. 

Sedangkan menurut Lewis dan Boom dalam Tjiptono (2001) medefinisikan kualitas 

jasa sebagai ―ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan 

ekspektasi pelanggan‖. Maksudnya adalah kualitas jasa bisa diwujudkan melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan.  

Menurut Zeithaml (1998) berpendapat bahwa kualitas pelayanan merupakan hasil 

penilaian pelanggan atas keunggulan atau keistimewaan layanan secara menyeluruh. Bila 
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penilaian yang dihasilkan merupakan penilaian yang positif, maka kualitas layanan ini akan 

berdampak pada terjadinya keputusan pembelian
3
.  

 

2.1.2.1 Dimensi kualitas jasa 

Parasuraman et al., dalam Nasution (2004) melakukan penelitian khusus pada jenis 

jasa dan berhasil mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas jasa:  

a. Realibility; memcakup dua hal pokok, yaitu konsisten kerja dan kemampuan 

untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan memberikan 

jasanya secara tepat semenjak saat pertama. Selain itu, berarti perusahaan 

tersebut memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan jasanya sesuai dengan 

jadwal. 

b. Responsiveness, yaitu kemauan atau persiapan para karyawan untuk 

memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

c. Competence, artinya setiap orang dalam perusahaan memiliki keterampilan 

dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu. 

d. Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti, 

lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu tidak terlalu 

lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi, dan lain-lain. 

                                                           
3 http://eprints.undip.ac.id/22627/1/full_skripsi.pdf 
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e. Courtesy, meliputi sikap sopan-santun, respek, perhatian, dan keramahan 

yang dimiliki contact personnel, seperti resepsionis, operator telepon, dan 

lain-lain. 

f. Communication, artinya memberikan ingormasi kepada pelanggan dalam 

bahasa yang dapat mereka pahami serta selalu mendengarkan saran dan 

keluhan pelanggan. 

g. Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup 

nama dan reputasi perusahaan, karakteristik pribadi contact personnel, dan 

interaksi dengan pelanggan. 

h. Security, yaitu aman dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. Aspek ini 

meliputi kemanan secara fisik, keamanan finansial, dan kerahasian. 

i. Understanding/knowing the customer, yaitu usaha untuk memahami 

kebutuhan pelanggan. 

j. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bias berupa fasilitas fisik, peralatan 

yang dipergunakan, representasi fisik dari jasa, misalnya kartu kredit plastic. 

 

Selanjutnya, menurut Parasuraman et al., (1988) dalam Jasfar (2009) melakukan 

kembali penelitian pada kelompok fokus (focus group), baik pengguna maupun penyedia 

jasa. Akhirnya, ditemukan hasil bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara 

communication, competence, courtesy, credibility, dan security yang kemudian 

dikelompokkan menjadi satu dimensi, yaitu assurance. Demikian pula halnya mereka 

menemukan hubungan yang sangat kuat di antara access dan understanding, yang kemudian 
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digabung menjadi satu dimensi, yaitu empathy. Kelima dimensi kualitas jasa tersebut 

adalah:  

a. Tangibles (tampilan fisik), tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan dan saran 

komunikasi, dan lain-lain yang dapat dan harus ada dalam proses jasa. 

Penilaian terhadap dimensi ini dapat diperluas dalam bentuk hubungan 

dengan konsumen lain pengguna jasa, misalnya keributan yang dilakukan 

oleh tamu lain di hotel 

b. Realibility (kehandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan tepat (accurately) dan kemampuan untuk dipercaya 

(dependaply), terutama memberikan jasa secara tepat waktu (ontime), dengan 

cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan tanpa 

melakukan kesalahan setiap kali. 

c. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemauan atau keinginan para karyawan 

untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. 

Membiarkan konsumen menunggu, terutama tanpa alasan yang jelas akan 

menimbulkan kesan negatif yang tidak seharusnya terjadi. Kecuali apabila 

kesalahan ini ditanggapi dengan cepat, maka bisa menjadi sesuatu yang 

berkesan dan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Misalnya, karena 

keterlambatan keberangkatan pesawat, penumpang diberikan makanan dan 

minuman. 

d. Assurance (jaminan), meliputi pengetahuan, kemampuan, ramah, sopan dan 

sifat dapat dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan sifat keragu-

raguan konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan risiko. 
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e. Empathy (empati), yang meliputi sikap kontak personel maupun perusahaan 

untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan, konsumen, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi hubungan. 

 

Gronroos (2000) memaparkan tiga dimensi utama kualitas jasa yang hampir serupa : 

outcome-related (technical quality), process-related (functional quality), dan image-related 

dimensions. Ketiga dimensi ini kemudian dijabarkan kedalam tujuh kriteria penilaian 

kualitas jasa (lihat tabel 2.1) :  

Tabel 2.1 

Dimensi Kualitas Jasa Menurut Gronroos 

No. Dimensi Kriteria Deskripsi 

1. Outcome-

Related 

Dimension 

(Technical 

Quality) 

1. Profesionalism & 

Skills 

Pelanggan menganggap bahwa 

penyedia jasa, para karyawan, sistem 

operasional, dan sumber daya 

fisiknya memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah pelanggan 

secara profesional. 

2. Image-Related 

Dimension 

2. Reputation & 

Credibility 

Pelanggan menyakini bahwa bisnis 

penyedia jasa dapat dipercaya, 

memberikan value for money yang 

selayaknya, dan mencerminkan 

kinerja dan nilai positif. 
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No. Dimensi Kriteria Deskripsi 

3. Process-Related 

Dimension 

3. Attitudes & Behaviour Pelanggan merasa bahwa para 

karyawan kontak memperhatikan 

mereka dan berusaha membantu 

memecahkan masalah pelanggan 

secara spontan dan senang hati. 

4. Accessibility & 

Flexibility 

Pelanggan merasa bahwa penyedia 

jasa, lokasi, jam kerja, karyawan, dan 

sistem operasionalnya dirancang dan 

dioperasikan sedemikian rupa 

sehingga pelanggan dapat 

mengaksesnya dengan mudah. Selain 

itu juga dirancang dengan maksud 

agar dapat bersifat fleksibel dalam 

menyesuaikan permintaan dan 

keinginan pelanggan. 

5. Reliability & 

Trustworthiness 

Pelanggan menyakini bahwa apapun 

yang terjadi atau telah disepakati, 

mereka bisa mengandalkan penyedia 

jasa, karyawan dan sistemnya dalam 

memenuhi janji-janjinya dan 

bertindak demi kepentingan 

pelanggan. 

6. Service Recovery Pelanggan menyakini bahwa bila ada 

kesalahan atau bila terjadi sesuatu 
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No. Dimensi Kriteria Deskripsi 

yang tidak diharapkan, penyedia jasa 

akan segera dan secara aktif 

mengambil tindakan untuk 

mengendalikan situasi dan 

menemukan solusi yang tepat. 

7. Serviscape Pelanggan merasa bahwa kondisi 

fisik dan aspek lingkungan service 

encounter lainnya mendukung 

pengalaman positif atas proses jasa. 

 

Sumber : http://www.scribd.com/doc/8982651/Manajemen-Pemasaran-Berdasarkan-

Pelayanan  

 

2.1.3 Harga 

Pengertian harga menurut Swastha (2005) ―sejumlah uang yang dibutuhkan untuk 

mendapat sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya‖. Menurut definisi diatas, 

kebijakan mengenai harga sifatnya hanya sementara, berarti produsen harus mengikuti 

perkembangan harga di pasar dan harus mengetahui posisi perusahaan dalam situasi pasar 

secara keseluruhan. 

Harga menurut Kotler (2005) adalah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk suatu 

manfaat atas pengonsumsian, penggunaan, atau kepimilikan barang atau jasa. 
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 Menurut Tjiptono (2001) harga memiliki dua peranan utama dalam proses 

pengambilan keputusan para pembeli yaitu :  

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi yang diharapkan 

berdasarkan daya belinya. Dengan demikian dengan adanya  harga dapat 

membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya 

pada berbagai jenis barang atau jasa. Pembeli membandingkan  harga dari 

berbagai alternatif yang tersedia,  kemudian memutuskan alokasi dana yang 

dikehendaki.  

2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam ―mendidik‖ konsumen 

mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat 

dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor 

produksi atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah 

bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. 

Dalam menentukan keputusan pembelian, informasi tentang harga sangat 

dibutuhkan dimana informasi ini akan diperhatikan, dipahami dan makna yang 

dihasilkan dari informasi harga ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen. 
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2.1.3.1 Tujuan penetapan harga 

Menurut Lovelock dan Wright (2007) setiap keputusan mengenai strategi penetapan 

harga harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang tujuan penetapan harga suatu 

perusahaan. Ada tiga kategori dasar tujuan penetapan harga, yaitu: 

1. Berorientasi pada pendapatan 

a. Mencari laba 

- Mencapai surplus sebesar mungkin. 

- Mencapai tingkat sasaran tertentu, tetapi tidak berupaya 

memaksimalkan laba. 

b. Menutup biaya 

- Menutup semua biaya yang telah dialokasikan (termasuk biaya tetap 

institusional). 

- Menutup biaya persediaan satu jasa tertentu atau memproduksi satu 

kategori produk tertentu (setelah dikurangi bantuan-bantuan tertentu 

dan mengeluarkan biaya tetap institusional). 

- Menutup biaya tambahan penjualan kepada satu pelanggan tambahan. 

2. Berorientasi pada kapasitas 

- Membeda harga lama-kelamaan untuk memastikan bahwa permintaan 

seimbang dengan penawaran yang tersedia dalam waktu tertentu (dengan 

demikian memanfaatkan kapasitas produksi sebaik mungkin). 
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3. Berorientasi pada permintaan 

a. Memaksimumkan permintaan (apabila kapasitas tidak menjadi kendala), 

yang ditujukan untuk mencapai tingkat pendapatan minimum tertentu. 

b. Mengenali kemampuan beli yang berbeda-beda di kalangan beragam segmen 

minat pasar terhadap organisasi dan harga sesuai dengannya. 

c. Menawarkan metode pembayaran (termasuk kredit) yang akan mempertinggi 

kemungkinan pembelian. 

 

2.1.3.2 Strategi penetapan harga 

Strategi dalam menetapkan harga produk atau jasa sering kali harus diubah-ubah. 

Dalam hal ini perusahaan memikirkan harga yang tepat sehingga dapat memaksimalkan laba 

perusahaan dengan melihat dasar penetapan harga (biaya, konsumen, persaingan). Strategi 

penetapan harga menurut Kotler (2000), antara lain:  

1. Strategi penetapan harga produk  

Perusahaan yang meluncurkan produk inovatif yang dilindungi hokum paten 

menghadapi tantangan mengenai penetapan harga, mereka dapat memilih satu 

dari dua strategi:   

a. Penetapan harga meraup pasar adalah menetapkan harga tinggi 

untuk produk atau jasa baru agar dapat meraup pendapatan 

maksimal lapis demi lapis dari segmen yang bersedia membayar 

tinggi, perusahaan akan melakukan penjualan lebih sedikit tetapi 

mendapatkan lebih banyak laba.  
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b. Penetapan harga untuk penetrasi pasar adalah menetapkan harga 

rendah untuk produk baru agar menarik pembeli dalam jumlah 

besar. Volume penjualan yang tinggi menyebabkan turunnya 

biaya membuat perusahaan akan menurunkan biaya lebih jauh.  

 

2. Strategi penetapan harga bauran produk  

Penetapan harga produk sering kali mengalami kesulitan karena berbagai produk 

mempunyai permintaan dan biaya yang terkait serta menghadapi tingkat 

persaingan yang berbeda. Ada lima situasi penetapan harga bauran produk antara 

lain:  

a. Penetapan harga lini produk  

Menetapkan lompatan harga antara jenis barang dalam satu lini 

produk. Menetapkan perbedaan harga antara berbagai produk 

dalam lini produk berdasarkan pada perbedaan biaya antara 

produk, penilaian pelanggaran atas sifat-sifat yang berbeda 

dengan harga pesaing.  

b. Penetapan harga produk pilihan  

Menetapkan harga produk pilihan atau tambahan yang dijual 

bersama dengan produk utama.  

c. Penetapan harga produk terikat  

Menetapkan harga produk yang harus digunakan bersama dengan 

produk utama.  
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d. Penetapan harga produk sampingan  

Menetapkan harga untuk produk sampingan agar harga produk 

utama dapat lebih bersaing.  

e. Penetapan harga paket produk  

Menggabungkan beberapa produk dan penawaran paket dengan 

harga lebih murah.  

 

3. Strategi penyesuaian harga  

Perusahaan biasanya menyesuaikan harga dasar mereka dengan mempertahankan 

berbagai macam pelanggan dan situasi yang berubah, ada tujuh macam 

penyesuaian harga yaitu : 

a. Penetapan harga diskon dan pengurangan harga  

Mengurangi harga untuk menghargai pelanggan yang memberikan 

respon seperti membayar lebih awal atau mempromosikan produk.  

b. Penetapan harga tersegmentasi 

Menyesuaikan harga agar ada perbedaan untuk pelanggan produk 

dan alokasi. 

c. Penetapan harga psikologik 

Pendekatan harga yang mempertimbangkan psikologi harga dan 

bukan hanya ekonomi harga yang dipakai untuk menyatakan 

sesuatu mengenai produk.  

d. Penetapan harga promosi 
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Perusahaan sementara mengurangi harga untuk menarik penjualan 

jangka pendek.  

e. Penetapan harga berdasarkan nilai 

Menyesuaikan harga untuk menawarkan kombinasi yang tepat 

dari mutu dan pelayanan dengan harga yang wajar.  

f. Penetapan harga geografik 

Menyesuaikan harga untuk memperhitungkan lokasi geografik 

pelanggan.  

g. Penetapan harga internasional 

Menyesuaikan harga untuk pasar internasional.  

 

2.1.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga 

Perusahaan hanya mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan kebijakan 

harga. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perasahaan dalam menetapkan tingkat 

harga bagi produknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga antara lain : 

a. Kurva permintaan 

Kurva yang menunjukkan tingkat pembelian pasar pada berbagai harga. 

Kurva  tersebut menjumlahkan reaksi berbagai individu yang memiliki 

kepekaan pasar yang beragam. Langkah pertama dalam memperkirakan 

permintaan karena itu adalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga pembeli. Kotler (2002) mendefinisikan sembilan faktor yang 

mempengaruhi permintaan akan suatu produk yaitu : 

PENGARUH KUALITAS..., Widea Haerunisa, Ak.-IBS, 2011



1. Pengaruh nilai unik 

Pembeli kurang peka terhadap harga jika produk tersebut lebih bersifat 

unik. 

2. Pengaruh kesadaran atas produk pengganti 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika mereka tidak 

menyadari adanya produk pengganti. 

3. Pengaruh perbandingan yang sulit 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika mereka dapat dengan 

mudah membandingkan kualitas barang pengganti. 

4. Pengaruh pengeluaran total 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika pengeluaran tersebut 

semakin rendah dibandingkan total pendapatan. 

5. Pengaruh manfaat akhir 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika pengeluaran tersebut 

semakin kecil dibandingkan biaya total produk akhirnya. 

6. Pengaruh biaya yang dibagi 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika sebagian biaya 

ditanggung pihak lain. 

7. Pengaruh investasi tertanam 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika produk tersebut 

digunakan bersama dengan aktiva yang telah dibeli sebelumnya. 

8. Pengaruh kualitas harga 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika produk tersebut 
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dianggap memiliki kualitas. 

9. Pengaruh persediaan 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika mereka tidak dapat 

menyimpan produk tersebut. 

b. Biaya 

Biaya merupakan faktor penting dalam menentukan harga minimal yang harus     

ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Perasahaan ingin 

menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi, distribusi, dan penjualan 

produknya, termasuk pengembalian yang memadai atas usaha dan resikonya. 

Untuk dapat menetapkan harga dengan tepat, manajemen perlu untuk mengetahui 

bagaimana biaya bervariasi bila level produksinya berubah. 

  Biaya perusahaan ada dua jenis (Kotler, 2002) yaitu : 

1. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi atau 

penjualan. Perusahaan harus membayar tagihan bulanan untuk sewa, gaji 

karyawan, dan lainnya. 

2. Biaya variabel adalah biaya yang tidak tetap dan akan berubah menurut level 

produksi. Biaya ini disebut biaya variabel karena biaya totalnya berabah 

sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. 

c. Persaingan 

Persaingan dalam suatu industri dapat dianalisis berdasarkan faktor-faktor 

seperti: 
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1. Jumlah perusahaan dalam industri 

Bila hanya ada satu perusahaan dalam industri, maka secara teoritis 

perusahaan yang bersangkutan bebas menetapkan harganya. 

2. Ukuran relatif setiap perasahaan dalam industri  

Bila perusahaan memiliki pangsa pasar yang besar, maka perusahaan yang 

bersangkutan dapat memegang inisiatif perubahan harganya. 

3. Diferensiasi produk 

Apabila perusahaan berpeluang melakukan diferensiasi dalam industrinya, 

maka perusahaan tersebut dapat mengendalikan aspek penetapan harganya, 

bahkan sekalipun perusahaan itu kecil dan banyak pesaing dalam industri. 

4. Kemudahan untuk masuk (easy of entry) dalam industri 

Jika suatu industri mudah untuk dimasuki, maka perusahaan yang sudah ada 

akan sulit mempengaruhi atau mengendalikan harga. 

d. Pelanggan 

Permintaan pelanggan didasarkan pada beberapa faktor yang saling terkait dan 

bahkan seringkali sulit memperkirakan hubungan antar faktor secara akurat. 

 

2.1.4 Promosi 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting 

dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa (Lupiyoadi dan Hamdani, 2009). 
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Menurut Swastha (2001), promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dibuat untuk mempengaruhi seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

kesadaran, memberitahukan, membujuk dan mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan.  

 

2.1.4.1 Bauran promosi 

Perangkat promosi yang di kenal mencakup aktivitas periklanan, penjualan 

perorangan (personal selling), promosi penjualan, hubungan masyarakat (public relation—

PR), informasi dari mulut ke mulut (word of mouth), pemasaran langsung (direct 

marketing), dan publikasi (Lupiyoadi dan Hamdani, 2009). Berikut penjelasannya: 

a. Periklanan  

Periklanan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi interpersonal 

(interpersonal communication) yang digunakan oleh perusahaan barang atau 

jasa. Peranan periklanan dalam pemasaran jasa adalah membangun kesadaran 

(awareness) terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan, menambah 

pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, membujuk calon 

konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut, dan membedakan 

dari perusahaan satu dengan perusahaan lain yang mendukung positioning 

jasa. 
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 Terdapat beberapa tujuan periklanan, diantaranya adalah: 

1. Iklan yang bersifat memberikan informasi (informative advertising), iklan 

yang secara panjang lebar menerangkan produk jasa dalam tahap rintisan 

(perkenalan) guna menciptakan permintaan atas produk tersebut. 

2. Iklan membujuk (persuasive advertising), iklan menjadi penting dalam 

situasi persaingan dimana sasaran perusahaan adalah menciptakan 

permintaan yang selektif akan merek tertentu. 

3. Iklan pengingat (reminder advertising), iklan ini akan sangat penting 

dalam tahap kedewasaan (maturity) suatu produk untuk menjaga agar 

konsumen selalu ingat akan produk tersebut. 

4. Iklan pemantapan (reinforcement advertising), iklan yang berusaha 

meyakinkan para pembeli bahwa mereka telah mengambil pilihan yang 

tepat. 

Pada dasarnya tujuan pengiklanan adalah komunikasi yang efektif 

dalam rangka mengubah sikap dan perilaku konsumen. Untuk itu ada 

beberapa pilihan media yang dapat digunakan untuk melakukan pengiklanan 

melalui: 

1. Surat kabar. 

2. Majalah. 

3. Radio. 

4. Televisi. 

5. Papan reklame (outdoor advertising). 
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6. Surat langsung (direct mail). 

 

b. Penjualan Perseorangan 

Penjualan perseorangan mempunyai peranan yang penting dalam pemasaran 

jasa, karena: 

1. Interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen sangat 

penting. 

2. Jasa tersebut disediakan oleh orang bukan oleh mesin. 

3. Orang merupakan bagian dari produk jasa. 

Sifat penjualan perorangan dapat dikatakan lebih luwes karena tenaga 

penjualan dapat secara langsung menyesuaikan penawaran penjualan dengan 

kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli. Selain itu, tenaga 

penjualan juga dapat segera mengetahui reaksi calon pembeliterhadap 

penawaran penjualan, sehingga dapat mengadakan penyesuaian-penyesuaian 

di tempat pada saat itu juga. 

 Bila dibandingkan dengan media periklanan, maka pesan yang 

disampaikan melalui media ini ditujukan kepada orang-orang yang 

sebenarnya bukan prospek (calon pembeli/pengguna); sebalinya, melalui 

penjualan perorangan perusahaan sudah berhadapan dengan calon pembeli 

potensial. 
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c. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan arus barang atau jasa dari produsen sampai pada penjualan 

akhirnya. Point of sales promotion terdiri atas brosur, lembar informasi, dan 

lain-lain. 

 Promosi penjualan dapat diberikan kepada: 

1. Konsumen, berupa penawaran cuma-cuma, sampel, demo produk, kupon, 

pengembalian tunai, hadiah, kontes, dan garansi. 

2. Perantara, berupa barang cuma-cuma diskon, advertising allowances, 

iklan kerjasama, distribution contests, penghargaan. 

3. Tenaga penjualan, berupa bonus, penghargaan, contests, dan hadiah untuk 

tenaga penjualan terbaik. 

 

d. Hubungan Masyarakat (PR) 

Hubungan masyarakat merupakan kiat pemasaran penting lainnya, di mana 

perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok dan 

penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan 

publik yang lebih besar. 

 Hubungan masyarakat sangat peduli terhadap beberapa tugas 

pemasaran, antara lain: 

1. Membangun citra. 

2. Mendukung aktivitas komunikasi lainnya. 
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3. Mengatasi permasalahan dan isu yang ada. 

4. Memperkuat psositioning perusahaan. 

5. Mempengaruhi publik yang spesifik. 

6. Mengadakan peluncuran untuk produk/jasa baru. 

Program hubungan masyarakat antara lain: 

1. Publikasi. 

2. Acara-acara penting. 

3. Hubungan dengan investor. 

4. Pameran. 

5. Mensponsori beberapa acara. 

 

e. Informasi dari mulut ke mulut 

Dalam hal ini peranan orang sangat penting dalam mempromosikan jasa. 

Pelanggan sangat dekat dengan penyampaian jasa. Dengan kata lain 

pelanggan tersebut akan berbicara kepada pelanggan lain yang berpotensial 

tentang pengalamannya dalam menerima jasa tersebut, sehingga informasi 

dari mulut ke mulut ini sangat besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap 

pemasaran jasa dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya. 

 

f. Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung merupakan unsur terakhir dalam bauran komunikasi dan 

promosi. Terdapat enam area dari pemasaran langsung, yaitu: 
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1. Direct mail. 

2. Mail order. 

3. Direct respone. 

4. Direct selling. 

5. Telemarketing. 

6. Digital marketing. 

 

2.1.4.2 Tujuan promosi 

Menurut Peter dan Olson (1999), para peneliti menemukan bahwa ada lima jenis 

dampak yang dapat diberikan informasi promosi terhadap konsumen. Kelima dampak 

tersebut dapat diurutkan berdasarkan hirarki dampak yang dibutuhkan sebelum konsumen 

dapat atau ingin membeli sebuah merek. Dari sudut pandang manajemen pemasaran, 

dampak ini dapat diperlakukan sebagai suatu urutan tujuan atau tujuan komunikasi promosi: 

1. Konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari (recognized need) 

akan suatu kategori produk atau bentuk produk. 

2. Konsumen harus sadar (aware) akan merek. 

3. Konsumen harus memiliki sikap merek yang positif (favorable brand 

attitude). 

4. Konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek (intention to 

purchase) tertentu. 
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5. Konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku (perform various 

behaviours) untuk membeli merek tertentu (seperti ke toko, menemukan 

merek tertentu di toko, berbicara kepada pramuniaga). 

 

2.1.5 Keputusan pembelian 

Boyd (2000), pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan proses pemecahan 

masalah. Kebanyakan konsumen, baik konsumen individu maupun pembeli organisasi 

melalui proses mental yang hampir sama dalam memutuskan produk dan merek apa yang 

akan dibeli. Walaupun nyata sekali bahwa berbagai konsumen akhirnya memilih untuk 

membeli barang-barang yang berbeda disebabkan oleh perbedaan karakteristik pribadi 

(kebutuhan, manfaat yang dicari, sikap, nilai, pengalaman masa lalu,dan gaya hidup) dan 

pengaruh sosial (perbedaan kelas sosial, kelompok rujukan, atau kondisi keluarga). 

 

2.1.5.1 Perilaku konsumen 

Mowen dan Minor (2002) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang 

unit pembelian (buying unit) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi 

berbagai produk, jasa, pengalaman serta ide- ide.  

Peter dan Olson (1999) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai ―interksi dinamis 

antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita di mana manusia 

melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka.‖ Paling tidak ada tiga ide penting dalam 

definisi di atas: (1) Perilaku konsumen adalah dinamis. Ini artinya  bahwa seorang 
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konsumen, grup konsumen, serta masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang 

waktu. Dalam hal studi perilaku konsumen, salah satu implikasinya adalah bahwa 

generalisasi perilaku konsumen biasanya terbatas untuk satu jangka waktu tertentu, produk, 

individu atau grup tertentu. (2) Perilaku konsumen melibatkan interaksi. Ini berarti bahwa 

untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, kosumen 

harus memahami apa yang mereka pikirkan  (kognisi) dan mereka rasakan (pengaruh), apa 

yang mereka lakukan (perilaku), dan apa serta dimana (kejadian di sekitar) yang 

mempengaruhi serta dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa, dan dilakukan konsumen. 

(3) Perilaku konsumen melibatkan pertukaran. Hal terakhir yang ditekankan dalam definisi 

perilaku konsumen adalah pertukaran di antara individu. Hal ini membuat definisi perilaku 

konsumen tetap konsisten dengan definisi pemasaran yang sejauh ini juga menekankan 

pertukaran.  

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah 

suatu tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan 

suatu produk (barang atau jasa) yang diperoleh. 

 

2.1.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

 Untuk memahami perilaku pembelian konsumen, makan produsen dapat 

menggunakan ―Models of Buyer Behaviour” yang dikemukan oleh Kotler & Keller (2006) 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Models of Buyer Behaviour 

 

 Dari gambar diatas nampak bahwa rangsangan masuk ke dalam kesadaran pembeli. 

Rangsangan tersebut bias datang dari dalam diri konsumen itu sendiri maupun datang dari 

luar. Kotler dan Keller (2006) mengemukakan bahwa perilaku pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi: 

a. Faktor budaya 

Budaya merupakan penentu kebutuhan, keinginan dan perilaku yang 

paling mendasar. Seseorang yang tumbuh menjadi besar dalam suatu 

tempat akan mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi dan 

perilaku dari keluarga serta lembaga-lembaga penting lainnya. Faktor 

kebudayaan tersebut terdiri dari unsur-unsur budaya, sub-budaya dan 

kelas sosial. 

b. Faktor sosial 

Faktor sosial merupakan faktor yang memberi pengaruh langsung 

atau tidak langsung terhadap sikap, pendirian atau perilaku seseorang. 
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Faktor sosial ini meliputi kelompok acuan kecil, keluarga serta peran 

dan status. 

c. Faktor pribadi 

Faktor personal terdiri dari umur dan tahap siklus kehidupan keluarga, 

pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian, gaya hidup dan nilai. 

d. Faktor psikologis 

Faktor psikologis merupakan dorongan yang kuat yang mengarahkan 

seseorang untuk dapat mencapai kepuasan terhadap kebutuhannya. 

Faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran dan 

memori. 

 

2.1.5.3 Proses keputusan pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2006), para sarjana pemasaran telah menyusun ―model 

lima tahap‖ proses keputusan pembelian. Para konsumen melewati lima tahap, yaitu: 

 

Gambar 2.2 

Proses Pembelian Konsumen Model Lima Tahap 
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1. Pengenalan Masalah  

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal 

atau eksternal.  

2. Pencarian Informasi  

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Situasi pencarian informasi yang lebih 

ringan dinamakan penguatan perhatian. Pada level ini, orang hanya 

sekedar lebih peka terhadap informasi produk. Pada level selanjutnya, 

orang itu mungkin mulai aktif mencari informasi, seperti, mencari bahan 

bacaan, menelepon teman dan mengunjungi toko untuk mempelajari 

produk tertentu. 

3. Evaluasi Alternatif  

Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi 

konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, 

konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen 

memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu.  

4. Keputusan Pembelian  

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas merek-

merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat 

membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam 
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melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil lima sub 

keputusan: merek, dealer, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran.  

5. Perilaku Pasca Pembelian  

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian 

karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau 

mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan 

selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Tugas 

pemasar tidak berakhir begitu saja ketika produk dibeli. Para pemasar 

harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, 

dan pemakaian produk pasca pembelian. 

 

2.2 Rerangka Pemikiran 

Dari rerangka pemikiran pada Gambar 2.3, dapat dilihat bahwa variabel bebas 

(independent variable) atau disebut juga dengan variabel X terdiri dari tangibles, realibility, 

responsiveness, assurance, empathy,  harga dan promosi. Lima variabel tersebut akan diukur 

pengaruhnya terhadap variabel terikat (dependent variable) atau disebut juga dengan 

variabel Y yaitu keputusan pembelian. 
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Gambar 2.3 Rerangka Pemikiran 
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Seperti yang telah di bahas sebelumnya dan diperkuat oleh teori-teori yang ada 

dalam penelitian ini, pengambilan variabel kualitas jasa mengacu pada teori yang diambil 

dari Zeithaml (1998) bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Tjiptono (2001) mengatakan bahwa harga memiliki peranan utama dalam proses 

pengambilan keputusan para pembeli. Menurut Swastha (2001) promosi dapat 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan 

perusahaan.  

 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan  rerangka  pemikiran  tersebut  diatas  hipotesis  yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

Ho₁ : Variabel tangibles tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

Ha₁ :    Variabel tangibles berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada   konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

Ho₂ : Variabel realibility tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

Ha₂ : Variabel realibility berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

Ho₃ : Variabel responsiveness tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

PENGARUH KUALITAS..., Widea Haerunisa, Ak.-IBS, 2011



Ha₃ : Variabel responsiveness berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

Ho₄ : Variabel assurance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

Ha₄ :  Variabel assurance berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

Ho5  : Variabel empathy tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

Ha5  : Variabel empathy berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

Ho6  : Variabel harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

Ha6  : Variabel harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

Ho7  : Variabel promosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

Ha7  : Variabel promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

Ho8  : Variabel tangibles, realibility, responsiveness, assurance, empathy, harga dan 

promosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 
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Ha8  : Variabel tangibles, realibility, responsiveness, assurance, empathy, harga dan 

promosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana (2008) dengan judul ‖Pengaruh Kualitas 

Jasa dan Harga Tiket terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Kereta Api Parahyangan 

Jurusan Bandung-Jakarta (Survei pada Penumpang Kereta Api Parahyangan Jurusan 

Bandung-Jakarta di Stasiun Besar Bandung)‖ dengan menunjukkan hasil bahwa kualitas 

pelayanan dan harga mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan menggunakan 

kereta api Parahyangan. Artinya semakin bagus kualitas pelayanan, maka semakin tinggi 

pula keputusan pembelian konsumen.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lumbanbatu (2009) dengan judul ‖Pengaruh 

Penetapan Harga dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian pada Bioskop 21 

Sun Plaza Medan‖ dengan metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga (X1) dan 

promosi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

Bioskop 21 Sun Plaza Medan dapat ketahui dengan nilai F hitung sebesar 148,229 dan nilai 

koefisien determinan (R
2
) sebesar 0,518. Angka tersebut mempunyai pengertian bahwa 

variabel bebas yang terdiri dari variabel harga dan promosi mampu menjelaskan variabel 

terikat yaitu keputusan pembelian sebesar 51,8%. Kesimpulan dari hasil penelitian ini 
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adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari harga dan promosi terhadap 

keputusan pembelian pada Bioskop 21 Sun Plaza Medan. 
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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan industri hiburan 

Blitzmegaplex Grand Indonesia yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 1 dengan menggunakan 

subjek para konsumen nya sebagai responden dari penelitian yang dilakukan. Penentuan responden 

yang akan digunakan sebagai sampel penelitian didasarkan atas pertimbangan untuk mempermudah 

dilakukannya penelitian. Penyebaran kuesioner kepada para responden yang di tujukan khusus 

konsumen Blitzmegaplex Grand Indonesia yang akan dilaksanakan selama 5 hari, yaitu dimulai pada 

tanggal 27 Juli 2011 sampai 31 Juli 2011. Waktu penyebaran dilakukan pada pukul 12.00 WIB 

hingga selesai sesuai dengan kebutuhan.  

Jenis penelitian ini adalah jenis analisis data deskriptif kausal, dimana analisis yang 

dilakukan menekankan pada hubungan kausalitas atau sebab-akibat yang ditimbulkan dari beberapa 

variabel. Malhotra (2009) menjelaskan definisi penelitian kausal adalah sebagai suatu jenis 

penelitian konklusif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan bukti tentang hubungan sebab 

dan akibat. Hubungan kausalitas ini melibatkan variabel-variabel yang bertindak sebagai variabel 

penyebab dan variabel akibat. Data-data yang diperoleh kemudian disajikan secara sistematis, 

faktual, dan akurat sesuai dengan data-data yang ada.  
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3.2 Data yang akan dihimpun 

Pada tahap pengumpulan data, penelitian ini menghimpun dua sumber data, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

dengan melakukan pengisisan kuesioner dan focus group. Narasumber pertama dalam penelitian ini 

meliputi para responden yang dijadikan sebagai sampel peneletian. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari data primer yang sudah diolah lebih lanjut oleh pihak lain, buku-buku acuan dan 

penunjang, media internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik 

penelitian ini. 

 

3.3 Identifikasi Variabel 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitia ini adalah tangibles (X₁), realibility (X₂), 

responsiveness (X₃), assurance (X4), empathy (X5), harga (X6) dan promosi (X7). 

3.3.1 Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent variable) adalah tangibles 

(X₁), realibility (X₂), responsiveness (X₃), assurance (X4), empathy (X5), harga (X6) dan promosi 

(X7). Variabel yang menjadi variabel terikat (dependent variable) adalah keputusan pembelian (Y). 

Variabel X ini akan dicari pengaruhnya terhadap variabel Y yang akan dijelaskan secara 

detail dalam tabel 3.1 sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Dimensi Definisi Indikator 

Kualitas jasa 

(X) 

Kualitas 

pelayanan 

merupakan hasil 

penilaian 

pelanggan atas 

keunggulan atau 

keistimewaan 

layanan secara 

menyeluruh. 

Zeithaml (1998) 

1. Tangibles (X1) 

Parasuraman 

(1988) 

Tersedianya 

fasilitas fisik, 

perlengkapan dan 

saran komunikasi, 

dan lain-lain yang 

dapat dan harus 

ada dalam proses 

jasa. 

Parasuraman 

(1988) 

1. Kelengkapan 

fasilitas fisik 

2. Ketersediaan 

perlengkapan 

3. Keterlengkapan 

sarana 

komunikasi. 

4. Karyawan 

berpenampilan 

rapih. 

5. Desain interior 

dan tata letak 

yang menarik. 

 

  2. Realibility (X2) 

Parasuraman 

(1988) 

Kemampuan 

untuk 

memberikan 

pelayanan yang 

dijanjikan dengan 

tepat (accurately) 

dan kemampuan 

untuk dipercaya 

(dependaply), 

terutama 

memberikan jasa 

secara tepat waktu 

(ontime), dengan 

cara yang sama 

sesuai dengan 

jadwal yang telah 

dijanjikan dan 

tanpa melakukan 

kesalahan setiap 

kali. 

Parasuraman 

(1988) 

1. Pelayanan yang 

tepat 

2. Kemampuan  

pelayanan yang 

dipercaya 

3. Pelayanan yang 

tepat waktu 

4. Tidak 

melakukan 

kesalahan 

berulang kali 

  3. Responsiveness ( 

X3) 

Parasuraman 

(1988) 

Kemauan atau 

keinginan para 

karyawan untuk 

membantu dan 

memberikan jasa 

yang dibutuhkan 

konsumen.  

Parasuraman 

(1988) 

1. Keinginan 

karyawan untuk 

membantu dan 

memberikan 

pelayanan 

2. Cepat dalam 

menangani 

masalah  
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Variabel Definisi Dimensi Definisi Indikator 

  4. Assurance (X4) 

Parasuraman 

(1988) 

Meliputi 

pengetahuan, 

kemampuan, 

ramah, sopan dan 

sifat dapat 

dipercaya dari 

kontak personel 

untuk 

menghilangkan 

sifat keragu-

raguan konsumen 

dan merasa 

terbebas dari 

bahaya dan risiko. 

Parasuraman 

(1988) 

1. Pengetahuan 

produk 

2. Ramah dan 

sopan 

3. Kontak personel 

dalam 

menanamkan 

kepercayaan 

konsumen. 

4. Kemampuan 

memberikan rasa 

aman. 
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Variabel Definisi Dimensi Definisi Indikator 

  5. Empathy (X5) 

Parasuraman 

(1988) 

Meliputi sikap 

kontak personel 

maupun 

perusahaan untuk 

memahami 

kebutuhan 

maupun kesulitan, 

konsumen, 

komunikasi yang 

baik, perhatian 

pribadi, 

kemudahan dalam 

melakukan 

komunikasi 

hubungan. 

Parasuraman 

(1988) 

1. Pemahaman 

kebutuhan 

maunpun 

kesulitan  

2. Kemudahan 

berkomunikasi   

3. Perhatian pribadi 

 

Harga (X6) Harga memiliki 

dua peranan 

utama dalam 

proses 

pengambilan 

keputusan para 

pembeli yaitu :  

1. Peranan 

alokasi dari 

harga, yaitu 

fungsi harga 

dalam membantu 

para pembeli 

untuk 

memutuskan cara 

memperoleh 

manfaat tertinggi 

yang diharapkan 

berdasarkan daya 

belinya. Dengan 

demikian dengan 

adanya  harga 

dapat membantu 

para pembeli 

untuk 

memutuskan cara 

mengalokasikan 

daya belinya pada 

berbagai jenis 

barang atau jasa. 

Pembeli 

1. Alokasi dari 

harga 

 

Fungsi harga 

dalam membantu 

para pembeli 

untuk 

memutuskan cara 

memperoleh 

manfaat tertinggi 

yang diharapkan 

berdasarkan daya 

belinya. Dengan 

demikian dengan 

adanya  harga 

dapat membantu 

para pembeli 

untuk 

memutuskan cara 

mengalokasikan 

daya belinya pada 

berbagai jenis 

barang atau jasa. 

Pembeli 

membandingkan  

harga dari 

berbagai alternatif 

yang tersedia, 

kemudian 

memutuskan 

alokasi dana yang 

dikehendaki. 

Tjiptono (2001) 

1. Kesesuain harga 

dengan manfaat 

2. Kesesuaian 

harga dengan 

daya beli 

3. Kesesuaian 

harga dengan 

pesaing 
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Variabel Definisi Dimensi Definisi Indikator 

membandingkan  

harga dari 

berbagai 

alternatif yang 

tersedia, 

kemudian 

memutuskan 

alokasi dana yang 

dikehendaki.  

2. Peranan 

informasi dari 

harga, yaitu 

fungsi harga 

dalam 

―mendidik‖ 

konsumen 

mengenai faktor-

faktor produk, 

seperti kualitas. 

Hal ini terutama 

bermanfaat dalam 

situasi dimana 

pembeli 

mengalami 

kesulitan untuk 

menilai faktor 

produksi atau 

manfaatnya 

secara objektif. 

Persepsi yang 

sering berlaku 

adalah bahwa 

harga yang mahal 

mencerminkan 

kualitas yang 

tinggi.  

Tjiptono (2001) 

  2. Informasi dari 

harga 

Fungsi harga 

dalam ―mendidik‖ 

konsumen 

mengenai faktor-

faktor produk, 

seperti kualitas. 

Hal ini terutama 

bermanfaat dalam 

situasi dimana 

pembeli 

mengalami 

1. Kesesuaian 

dengan 

citra/imej 

perusahaan. 
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Variabel Definisi Dimensi Definisi Indikator 

kesulitan untuk 

menilai faktor 

produksi atau 

manfaatnya 

secara objektif. 

Persepsi yang 

sering berlaku 

adalah bahwa 

harga yang mahal 

mencerminkan 

kualitas yang 

tinggi.   

Tjiptono (2001) 
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Variabel Definisi Dimensi Definisi Indikator 

Promosi (X7) Merupakan salah 

satu variabel 

dalam bauran 

pemasaran yang 

sangat penting 

dilakukan oleh 

perusahaan dalam 

memasarkan 

produk jasa. 

(Lupiyoadi dan 

Hamdani, 2009). 

 

1. Periklanan  Periklanan 

merupakan salah 

satu bentuk dari 

komunikasi 

interpersonal 

(interpersonal 

communication) 

yang digunakan 

oleh perusahaan 

barang atau jasa. 

Terdapat 

beberapa tujuan 

periklanan, 

diantaranya 

adalah: 

informative 

advertising, 

persuasive 

advertising, 

reminder 

advertising, 

reinforcement 

advertising. 

(Lupiyoadi dan 

Hamdani, 2009). 

informative 

advertising 

1. Memberi 

informasi jelas 

dan 

menerangkan 

produk 

persuasive 

advertising 

2. Menciptakan 

permintaan 

selektif akan 

merek tertentu 

reminder 

advertising 

3. Menjaga 

konsumen agar 

selalu ingat 

produk 

reinforcement 

advertising 

4. Meyakinkan 

konsumen 

mengambil 

pilihan yang 

tepat 

  2. Promosi 

penjualam 

Promosi 

penjualan adalah 

semua kegiatan 

yang 

dimaksudkan 

untuk 

meningkatkan 

arus barang atau 

jasa dari produsen 

sampai pada 

penjualan 

akhirnya. Point of 

sales promotion 

terdiri atas brosur, 

lembar informasi, 

dan lain-lain. 

(Lupiyoadi dan 

Hamdani, 2009). 

Point of sales 

promotion 

1. Menarik calon 

konsumen untuk 

menonton. 

Keputusan 

pembelian 

(Y) 

Pengambilan 

keputusan pada 

dasarnya 

merupakan proses 

1. Karakteristik 

pribadi 

 1. Sesuai dengan 

karakteristik 

pribadi. 
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Variabel Definisi Dimensi Definisi Indikator 

pemecahan 

masalah. 

Kebanyakan 

konsumen, baik 

konsumen 

individu maupun 

pembeli 

organisasi 

melalui proses 

mental yang 

hampir sama 

dalam 

memutuskan 

produk dan 

merek apa yang 

akan dibeli. 

Walaupun nyata 

sekali bahwa 

berbagai 

konsumen 

akhirnya memilih 

untuk membeli 

barang-barang 

yang berbeda 

disebabkan oleh 

perbedaan 

karakteristik 

pribadi 

(kebutuhan, 

manfaat yang 

dicari, sikap, 

nilai, pengalaman 

masa lalu, dan 

gaya hidup) dan 

pengaruh sosial 

(perbedaan kelas 

sosial, kelompok 

rujukan, atau 

kondisi keluarga).  

Boyd (2000) 

  2. Pengaruh 

sosial 

 2. Dipengaruhi 

oleh pengaruh 

sosial 

Sumber: literatur berdasarkan teori 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang 

digunakan untuk tujuan tertentu dari pemecahan suatu masalah (Malhotra, 2009). 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh 

dari responden melalui pengisian kuesioner yang disebarkan langsung kepada 

responden dan focus group.  

Sekaran (2006) kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah 

dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang 

didefinisikan dengan jelas. Pertanyaan yang terdapat pada kuesioner bersifat Close 

Ended Question, yaitu kumpulan pertanyaan dimana jawabannya telah dibatasi oleh 

peneliti, sehingga membatasi jawaban responden agar tetap signifikan dengan tujuan 

penelitian. Hal tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi para responden 

untuk menjawab, tetapi juga memudahkan peneliti dalam memproses data-data 

tersebut karena adanya kesatuan nilai ukur dari variabel indikator yang diujikan. 

Satuan nilai ukur tersebut merupakan skala pengukuran. Adapun kuisioner tersebut 

dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 

 

Bagian I   :  Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan dari kuisioner. 

BagianII : Memuat profil responden, yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

pendapatan per bulan. 

Bagian III :   Pertanyaan mengenai jenis informasi variable-variabel yang terkait 

dengan penelitian yaitu kualitas jasa, harga, promosi dan keputusan pembelian. 

PENGARUH KUALITAS..., Widea Haerunisa, Ak.-IBS, 2011



Metode skala yang dipergunakan penelitian ini adalah skala interval. 

Maholtra (2009) mendefinisikan skala interval adalah suatu skala dimana angka 

yang digunakan untuk memeringkatkan objek-objek secara numerik memiliki jarak 

yang sama pada skala merepresentasikan jarak yang sama dalam karakteristik yang 

diukur. Sekaran (2010) juga menjelaskan bahwa Skala Likert berfungsi untuk 

mengukur seberapa kuat subjek penelitian setuju atau tidak setuju dengan suatu 

pernyataan yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. Pengukuran Skala 

Likert menggunakan tujuh poin skala dimulai dari poin angka satu yang 

menunjukkan perasaan sangat tidak setuju hingga poin angka tujuh yang 

menunjukkan perasaan sangat setuju. Berikut merupakan ilustrasi skala Likert tujuh 

poin skala yang digunakan pada penelitian ini. 

Gambar 3.1 Skala Likert 

 

 1            7 

Sangat Tidak Setuju            Sangat Setuju 

 

Sesi-sesi fokus bertujuan memperoleh kesan, interpretasi, dan opini responden, 

saat anggota membahas tentang peristiwa, konsep, produk, atau layanan. Dalam 

kelompok fokus mengenai suatu topik khusus di lokasi dan waktu tertentu member 

peluang untuk format yang fleksibel dan mengalir lancar bagi anggota. Respon yang 

tidak terstruktur dan spontan diharapkan memunculkan pendapat, ide dan perasaan 

anggotayang sejati mengenai topik yang dibahas (Sekaran, 2006). 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk tujuan membandingkan 

dengan pemecahan masalah (Malhotra, 2009). Data diperoleh dengan studi 

kepustakaan untuk mendukung dan memperkuat landasan penelitian ini. Data dan 

teori yang di dapat dari buku cetak (literature) yang di dapat dari fasilitas 

perpustakaan. Selain itu dugunakan juga data-data yang berasal dari jurnal sebagai 

bahan penelitian terdahulu yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan. 

Teknik media online atau internet juga menjadi salah satu instrumen untuk 

mendapatkan sumber-sumber data sekunder yang dibutuhkan.  

 

 3.5 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti 

investigasi (Sekaran,2006). Populasi pada penelitian ini memfokuskan kepada para konsumen 

Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

3.5.1 Unit Sampel 

Sampel menurut Sekaran (2006) adalah sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini, sampel 

nya adalah para konsumen Blitzmegaplex yang ada di Grand Indonesia. 

3.5.2 Metode Pengambilan Sampel 

Untuk teknik pengambilan sampel, penulis menggunakan metode non probability sampling 

yaitu sebuah prosedur sampling yang tiap elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama 

untuk dipilih menjadi sampel (Malhotra, 2009). Kemudian untuk pendekatannya penulis menetapkan 

secara conveniene sampling seperti yang dikemukakan oleh Malhotra (2009) yang berarti peneliti 
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memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang mereka temui untuk menjadi sampel jika sesuai 

menurut kriteria peneliti. Metode ini digunakan untuk mempermudah pengambilan sampel dan 

mempercepat pengambilan sampel.  

Dalam penelitian ini karena pengambilan sampel dengan menggunakan secara convenience 

sampling dan jumlah populasinya tidak diketahui secara jelas dan pasti, sehingga dengan 

keterbatasan yang dimiliki peneliti (waktu, biaya) dan kesulitan melakukan framing terhadap 

populasi, maka dalam menentukan sampel menggunakan rumus rumus (Bhattacharya,1997) sebagai 

berikut: 

n= p x q x [ Za/2/d]² 

Keterangan : 

n  =   Jumlah sampel minimum 

p  = Probabilitas responden memiliki sifat-sifat populasi(karena populasi tidak  

diketahui maka dianggap 0,5 agar hasil kali (p x q) merupakan nilai terbesar) 

q  =   1-p (probabilitas responden yang tidak mewakili populasi) 

d  =   Toleransi kesalahan (error) = 10% 

a  =   Tingkat signifikansi (5%) 

Za/2  =   Nilai distribusi normal untuk tingkat ketelitian a/2 = 1,96 

Perhitungan: 

n = 0,5 x 0,5 x [ 1,96/0,1]2 

n = 96,04 

Jadi jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96,04 yang dibulatkan 

menjadi 100 responden. 
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3.6 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode analisis data. Alat 

bantu analisis yang digunakan adalah program aplikasi statistik yaitu software SPSS (Statistics for 

Products and Services Solution) for windows versi 15.0. Beberapa uji dan analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Uji Instrumen 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2002) yang dimaksud dengan validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau 

sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang berarti memiliki validitas 

rendah (Arikunto, 2002). Menurut Priyatno (2008) pengujian validitas dilakukan dengan mencari 

korelasi dari setiap indikator terhadap skor totalnya dengan menggunakan rumus teknik korelasi 

Pearson product moment. Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah sebagai berikut : 

- Jika r hitung ≥ r tabel (α = 0,05)  Data dinyatakan valid 

- Jika r hitung < r tabel (α = 0,05)  Data dinyatakan tidak valid 

 

3.6.1.2 Uji Realibilitas 

Menurut Arikunto (2002) reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Realibilitas 

menunjuk pada tingkat keandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. 
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Pengujian reliabilitas yang akan digunakan penelitian ini adalah dengan formula Cronbach’s 

Alpha. Sekaran (2006) menjelaskan Alpha Cronbach sebagai koefisien keandalan yang menunjukkan 

seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkolerasi satu sama lain. Dalam Alpha 

Cronbach terdapat pengeliminasian data jika data tersebut dinyatakan tidak lulus uji reliabilitas. 

Menurut Sekaran (2006), nilai reliabilitas kurang dari 0,6 dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7 

dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Jika Alpha Cronbach mendekati 1, maka hal ini 

menunjukan bahwa alat ukur yang digunakan semakin tinggi tingkat kehandalan konsistensinya, 

dengan kata lain responden akan cenderung memiliki jawaban yang sama walaupun pertanyaan 

diberikan kepada responden lainnya. Dasar pengambilan keputusan reliabilitas alat ukur pada 

penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

- Alpha Cronbach > 0,6  Data dinyatakan reliable 

- Alpha Cronbach < 0,6  Data dinyatakan tidak reliable  

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas. 

Menurut Ghozali (2006), uji normalitas yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

variabel independen (bebas) dan variabel terikat (dependen) dalam model regresi mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distibusi data normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas hasil data dalam penelitian ini menggunakan metode dengan 

melihat normal probability plot yang membandingkan  distribusi kumulatif dari data sesungguhnya 

dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 
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lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Priyatno (2008), uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel 

independen dalam model regresi. Pada penelitian ini metode pengujian yang digunakan adalah 

dengan melihat nilai VIF pada model regresi. Menurut Ghozali (2006), jika nilai VIF memiliki nilai 

lebih besar daripada 10, maka variabel tersebut memiliki masalah multikolinearitas dengan variabel 

bebas lainnya. 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2006) menyebutkan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian 

dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Beberapa metode pengujian yang dapat 

digunakan dalam menguji heteroskedastisitas diantaranya adalah uji Park, uji Glesjer, uji White, 

melihat pola grafik regresi, dan uji Koefisien Korelasi Spearman. Pada penelitian ini metode yang 

digunakan adalah uji Park. Priyatno (2008) menjelaskan bahwa uji Park adalah cara pengujian 

dengan meregresikan nilai logaritma dari residual kuadrat (Lnei
2
) dengan masing-masing variabel 

dependen (LnX1, LnX2, LnX3, dan LnX4). Kriteria tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada uji 

Park yaitu apabila koefisien parameter beta tidak signifikan secara statistik. 
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3.6.3 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.6.3.1 Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dapat dilihat dari formula hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho : bi = 0, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen.  

 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan 

Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen dengan derajat keyakinan 

yang digunakan sebesar α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak 

dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%.  

3.6.3.2 Uji F 

Anderson, Sweeney, dan Williams (2011) menyebutkan bahwa uji F digunakan untuk 

menghitung hubungan signifikan yang timbul antara variabel dependen (terikat) dan keseluruhan 

variabel independen (bebas). Formula hipotesis yang digunakan pada uji F adalah sebagai berikut :. 

- Ho : bi = 0, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

- Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  
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Ho ditolak jika :    p-value  ≤ α 

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji F menurut Anderson, Sweeney, dan Williams (2011) 

adalah sebagai berikut :  

 

    

Arti dari penjelasan kriteria tersebut adalah bahwa variabel independen secara bersama-sama 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan sebesar 5%. 

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji t adalah sebesar 5%, namun karena uji ini merupakan 

uji dua sisi sehingga persentase signifikan dibagi dua (0,05 : 2 = 0,025).  

3.6.3.3  Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Malhotra (2009) analisis regresi linear berganda merupakan suatu teknik statistik 

yang secara simultan dikembangkan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel-variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.  

 Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

 

 Keterangan: 

 Y = keputusan pembelian 

 a  = konstanta 

 b  = koefisien regresi 
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 X₁= tangibles  

X₂= realibility  

X₃= responsiveness 

X4= assurance 

X5= empathy  

 X6 = harga 

 X7 = promosi 

ε   = standard error 

3.6.3.4 Analisis Determinasi (R
2
) 

Menurut Priyatno (2008) analisis determinasi linear berganda digunakan untuk  mengetahui 

presentase sumbangan pengaruh independen (X₁, X₂, …. Xn) secara serentak terhadap variabel 

dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen 

yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R² sama dengan 0, 

maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen 

terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak 

menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R² sama dengan 1, maka persentase 

sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah 

sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi 

variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Tentang Blitzmegaplex 

Blitzmegaplex adalah rangkaian bioskop yang akan mengubah pengalaman berfilm, 

berdasarkan 4 karakteristik yang di definisikan: 

1. Menawarkan minimum delapan studio di setiap lokasi teater, dilengkapi 

dengan teknologi bioskop terbaik. 

2. Menawarkan lebih banyak pilihan film diantaranya: film dari Hollywood, 

film dari cinema dunia, film festival, film Indonesia, film Indie, film-film 

Hindi, animasi, dan film Asia. 

3. Sebuah konsep ―beyond movie‖: menampilkan restaurant/café, live music 

performances, blitzGameSphere, pool, karaoke, ruang serbaguna, WiFi areas 

dan blitzShoppe. 

4. Melakukan promosi yang inovatif dan kreatif untuk menciptakan kualitas 

layanan yang baik untuk mempertahankan daya tariknya kepada pelanggan. 

Gambar 4.1 Logo Perusahaan 

Sumber: www.blitzmegaplex.com 
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Blitzmegaplex telah mendapatkan beberapa penghargaan berharga sebagai bukti 

bahwa Blitzmegaplex telah diakui masyarakat akan dedikasinya dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik, dianatar penghargaan tersebut adalah: 

a. Pada tahun 2007, Blitzmegaplex menerima penghargaan dari MURI sebaga 

cinema terbesar di Indonesia. 

b. Pada tahun 2006, Blitzmegaplex Paris Van Java Bandung telah mematahkan 

rekor dalam mengumpulkan tiket masuk selama setahun dengan jumlah 1juta 

tiket selama tahun 2006. 

c. Pada tahun 2007, Blitzmegaplex Grand Indonesia telah mematahkan rekor 

dalam mengumpulkan tiket masuk selama satu hari dengan jumlah tiket 

10.600  buah. 

Blitzmegaplex telah menjadi fenomena di industri hiburan Indonesia sejak debut 

pertama di Bandung, yang akan diteruskan di Jakarta. Blitzmegaplex akan terus tumbuh, 

menyebar outlet di sekitar lokasi strategis di kota-kota besar untuk memperluas daya tarik 

massa, baik lokal maupun nasional. Berikut urutan-urutannya: 

1. Paris Van Java ( dibuka 16 Oktober 2006) 

2. Grand Indonesia Jakarta ( dibuka 21 Maret 2007) 

3. Pacific Place  Jakarta ( dibuka 21 November 2007 ) 

4. Mall of Indonesia Jakarta ( dibuka 24 Juli 2008 ) 

5. Teraskota Mall Serpong ( dibuka 17 Juli 2009 ) 

6. Central Park Jakarta ( dibuka 22 April 2010 ) 

7. Bekasi Cyber Park ( dibuka 3 Juni 2011) 

PENGARUH KUALITAS..., Widea Haerunisa, Ak.-IBS, 2011



Blitzmegaplex juga menyediakan layanan khusus tambahan seperti: 

1. Nonton Bareng.Untuk pemesanan perusahaan, pertemuan media/klien untuk acara 

pribadi. 

2. Iklan bioskop yang merupakan bentuk paling menarik dan biaya yang efektif dengan 

lebih dari 3x ditayangkan dibandingkan melalui TV, radio, dan bahan cetak. 

3. Pemasanan cafe. Lengkap dengan berbagai menu prasmanan. Contoh acara yang 

sudah pernah diadakan meliputi: acara ulang tahun Indra Bekti dan Titi Kamal. 

4. Pemesanan ruang serba guna. Untuk keperluan perusahaan atau pribadi. Contoh 

acara yang sudah pernah diadakan meliputi: LPM Femina, peluncuran Buku Puisi 

Susilo Bambang Yudhoyono, peluncuran album NIDJI, acara Premiere Film 

Indonesia. 

Seluruh staff blitz bangga menyebut dirinya "blitzers" karena perbedaan mereka 

yang unik. Perbedaannya terletak pada layanan pelanggan yang berorientasi. Setiap Blitzer 

memiliki sikap yang segar dan energik dalam memberikan layanan dengan pendekatan yang 

hangat dan ramah, sehingga setiap pelanggan benar-benar dapat merasakan pengalaman 

yang luar biasa selama kunjungan mereka ke Blitzmegaplex. Semua ini didasarkan pada visi 

blitz, "Menjadi pilihan utama untuk pengalaman yang paling tak terlupakan". 

Berdasarkan visi, blitz menjalankan misi: 

1. Untuk memberikan pengalaman hiburan yang paling inovatif, menyenangkan 

dan menyenangkan untuk semua pelanggan kami, dan; 

2. Untuk menciptakan peluang pertumbuhan bagi semua stakeholder kami, 

karyawan, pemasok dan masyarakat. 
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4.1.2 Harga Tiket Blitzmegaplex 

Tabel 4.1 Harga Tiket Blitzmegaplex ( Grand Indonesia ) 

Regular 
Monday - Rp. 25,000 

Tuesday - Thursday - Rp. 30,000 

Friday Rp. 45.000 

Saturday - Sunday / Public Holidays - Rp. 55,000 

Regular (Indonesian Movie) 
Monday – Thursday – Rp. 25.000 

Friday – Rp. 35.000 

Saturday – Sunday / Public Holiday – Rp. 50.000 

3D 
Monday - Thursday - Rp. 50,000 

Friday Rp. 80.000 

Saturday - Sunday / Public Holidays - Rp. 100,000 

Satin Lounge - Rp. 80,000 

Hindi Movie (GI Only) 
Monday - Thursday - Rp. 50,000 

Friday - Sunday / Public Holidays - Rp. 75,000 

Sumber: www.blitzmegaplex.com 

 

4.1.3 Promosi Blitzmegaplex 

Gambar 4.2 Promosi Blitzmegaplex 
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BANK CIMB NIAGA  

Tawaran menarik untuk nasabah Bank CIMB Niaga di Blitzmegaplex. 

FREE TICKET SATIN OR VELVET CLASS PROMO PROGRAM DEBIT CARD 

CIMB NIAGA 

Periode: sampai 31 Agustus 2011 

Sabtu dan Minggu 

Lokasi: GI, PP, MOI, CP. 

CIMB Niaga memberikan program Tiket Nonton Gratis di Satin dan Velvet class 

Blitzmegaplex Grand Indonesia, Pacific Place, Mall of Indonesia dan Central Park, bagi 

pemegang kartu Debit CIMB Niaga Private Banking dan Prefered Circle. 

Caranya: 

1. Setiap pengguna Kartu Debit Arjuna Blue dan CIMB Niaga Private Banking akan 

mendapat 2 FREE tickets nonton Satin Class atau 1 FREE ticket nonton Velvet 

Class, hanya dengan mengikuti prosedur yang ada. 

2. Setiap pengguna Kartu Debit Arjuna Gold dan CIMB Niaga Preferred 

3. Circle akan mendapat 2 FREE tickets nonton Satin Class hanya dengan mengikuti 

prosedur yang ada. 

Note: Berlaku hanya untuk hari Sabtu dan Minggu. Tidak berlaku untuk advance sales. Max 

1x transaksi/ kartu/ hari. 
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PERMATA BANK 

BUY 2 GET 1 FREE TICKET 

Periode: 18 Juni – 18 Agustus 2011 (Setiap Hari) 

Lokasi: GI, PP, MOI, TK, CP, BCP 

1. Setiap customer yang membeli 2 tiket reguler berhak memperoleh 1 tiket gratis di 

film dan jam tayang yang sama. 

2. Tidak berlaku kelipatan, hanya untuk 1 kali transaksi per pembelian per hari. 

3. Hanya berlaku untuk reguler class, tidak termasuk film 3D dan Hindi. 

4. Berlaku setiap hari, untuk pembelian di hari yang sama. 

5. Berlaku untuk semua kartu kredit Permata Bank, termasuk GE Shopping Card dan 

GE Gold. 

BANK BRI 

Buy 2 TICKETS GET 1 FREE TICKET or GET COMBO POPCORN MINERAL 

WATER 

Periode : sampai 31 Desember 2011 

Semua Lokasi. 

1. Setiap customer yang membeli 2 tiket reguler / 2 tiket 3D dengan menggunakan BRI 

Gold atau Platinum dapat memilih untuk mendapatkan 1 Tiket Gratis (dengan judul 

dan jam tayang yang sama) atau 1 Combo Popcorn Mineral Water. 
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2. Free Ticket hanya berlaku untuk kelas reguler dan 3D saja. 

3. Pilihan Combo Popcorn: Paket Salty Popcorn Reguler with Mineral Water atau 

Paket Caramel Popcorn Reguler with Mineral Water. 

4. Maksimal pembelian 4 tiket per kartu per hari. 

5. Hanya untuk pembelian di hari yang sama, tidak berlaku untuk pembelian advance. 

UOB BUANA 

UOB VOUCHER REDEEM PROMO 

Periode: 2 Maret sampai dengan 31 Desember 2011 

Semua Lokasi. 

Setiap pembelanjaan (min. Rp. 1 juta) di supermarket, mini market, BBM dan UOB Pay bill 

dengan kartu kredit UOB Buana, akan mendapatkan 1 SMS dari UOB Buana yang berisi 

keterangan hadiah tiket nonton di Blitzmegaplex, dan setiap 1 SMS tersebut dapat ditukar 

dengan 1 voucher nonton di Blitzmegaplex. 

Note: 

Vouchers: Untuk pertunjukan reguler - valid 1 bulan - weekdays - allsite. 

Penukaran dapat dilakukan pada weekdays (Senin sd Kamis). 

Sumber: www.blitzmegaplex.com 
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Profil Responden 

4.2.1.1 Jenis Kelamin 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diperoleh data jenis kelamin sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Pengolahan Karakteristik Jenis Kelamin 

Jenis_Kelamin 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 48 48.0 48.0 48.0 

Perempuan 52 52.0 52.0 52.0 

Total 100 100.0 100.0  

      

Sumber: data diolah peneliti 

Gambar 4.3 Pie Chart Karakteristik Jenis Kelamin 

 

Sumber: data diolah peneliti 

Dari hasil pengolahan kuesioner diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin 

laki-laki berjumlah 48 orang atau sebesar 48% dari total responden yang berjumlah 100 

orang. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 52 orang atau 

sebesar 52%. 
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4.2.1.2 Usia 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diperoleh data usia responden adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Pengolahan Karakteristik Jenis Usia 

Usia 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16-24 tahun 59 59.0 59.0 59.0 

25-34 tahun 28 28.0 28.0 87.0 

35-44 tahun 9 9.0 9.0 96.0 

> 45 tahun 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: data diolah peneliti 

 

Gambar 4.4 Pie Chart Karakteristik Usia Responden 

 

Sumber: data diolah peneliti 

Dari hasil pengolahan data kuesioner diketahui bahwa responden dengan range usia 

16 – 24tahun berjumlah 59 orang atau 59%  dari total 100 orang responden. Sedangkan 

responden yang berusia 25 – 34 tahun berjumlah 28 orang atau 28% , responden yang 

berusia 35 – 44tahun berjumlah 9 orang atau 9% dan responden yang berusia lebih dari 45 
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tahun berjumlah 4 orang atau 4%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini memiliki range usia 16 – 24 tahun. 

4.2.1.3 Pekerjaan 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diperoleh pekerjaan responden adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Pengolahan Karakteristik Pekerjaan 

Pekerjaan 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pelajar/Mahasiswa 59 59.0 59.0 59.0 

  Pegawai negeri 10 10.0 10.0 69.0 

  Pegawai swasta 15 15.0 15.0 84.0 

  Wirausaha 15 15.0 15.0 99.0 

  Lainnya 1 1.0 1.0 100.0 

  Total 100 100.0 100.0  

Sumber: data diolah peneliti 

Gambar 4.5 Pie Chart Karakteristik Pekerjaan 

 

Sumber: data diolah peneliti 
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Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

pekerjaannya pelajar atau mahasiswa sebanyak 59 orang atau 59%, responden yang 

pekerjaannya pegawai negeri sebanyak 10 orang atau 10%, responden yang pekerjaannya 

pegawai swasta sebanyak 15 orang atau 15%, responden yang pekerjaannya wirausaha 

sebanyak 15 orang atau 15%, dan responden yang pekerjaan lainnya sebanyak 1 orang atau 

1%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pelajar 

atau mahasiswa.   

4.2.1.4 Pendapatan per bulan 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diperoleh pendapatan per bulan responden adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Pengolahan Pendapatan per bulan 

Pendapatan_per_bulan 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < Rp. 500,000 per bulan 16 16.0 16.0 16.0 

Rp. 500,000 - Rp. 

1,000,000 per bulan 
20 20.0 20.0 36.0 

Rp. 1,000,000 - Rp. 

5,000,000 per bulan 
46 46.0 46.0 82.0 

> Rp. 5,000,000 per bulan 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

Sumber: data diolah peneliti 
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Gambar 4.6 Pie Chart Pendapatan per bulan 

 

 Sumber: data diolah peneliti 

 Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa jumalah responden yang 

pendapatan per bulan < Rp. 500,000 per bulan sebanyak 16 orang atau 16%, responden yang 

pendapatan per bulan Rp. 500,000 – Rp. 1,000,000 per bulan sebanyak 20 orang atau 20%, 

responden yang pendapatan per bulan Rp. 1,000,000 – Rp. 5,000,000 per bulan sebanyak  46 

orang atau 46% dan responden yang perndapatan per bulan > Rp. 5,000, 000 per bulan 

sebanyak 18 orang atau 18%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendapatan per 

bulan responden dalam penelitian ini adalah Rp. 1,000,000 – Rp. 5,000,000 per bulan. 

 

4.2.2 Analisis Pre-test 

Proses pre-test dilakusanakan pada minggu kelima bulan Juli tahun 2011 dengan 

jumlah responden sebanyak 30 orang. Adapun hasil uji yang telah dilakukan, yaitu, uji 

validitas, dan uji reliabilitas, akan dibahas sebagai berikut: 
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4.2.2.1 Uji Instrumen 

4.2.2.1.1Uji Validitas 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Pre-test  

Variabel Dimensi 
Pearson 

Correlation 
KESIMPULAN 

Kualitas jasa 

 

Tangibles 

0,846 Valid 

0,921 Valid 

0,890 Valid 

0,866 Valid 

0,845 Valid 

Realibility 

0,754 Valid 

0,907 Valid 

0,917 Valid 

0,849 Valid 

Responsivesness 
0,929 Valid 

0,893 Valid 

Assurance 

0,918 Valid 

0,939 Valid 

0,938 Valid 

0,934 Valid 

Emphaty 

0,776 Valid 

0,867 Valid 

0,838 Valid 

Harga 

 

Alokasi harga 

0,893 Valid 

0,867 Valid 

0,833 Valid 

Informasi harga 0,859 Valid 

Promosi 

 

Informative 

advertising 
0,921 Valid 

Persuasive 

advertising 
0,891 Valid 

Reminder 

advertising 
0,881 Valid 
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Variabel Dimensi 
Pearson 

Correlation 
KESIMPULAN 

 

Reinforcement 

advertising 
0,929 Valid 

Point of sales 

promotion 
0,781 Valid 

 

Keputusan 

pembelian 

 

Karakteristik 

pribadi 
0,849 Valid 

Pengaruh sosial 0,901 Valid 

Sumber: data diolah peneliti 

 

Jadi berdasarkan hasil analisis tabel 4.6, diketahui bahwa  indikator per variabel pada 

saat pre-test menunjukkan nilai r hitung ≥ r tabel (0,361), maka dapat disimpulkan bahwa 

seluruh instrumen penelitian pada tahap pre-test valid. 

 

4.2.2.1.2 Uji Reliabilitas  

Tabel 4.7A Hasil Uji Realibilitas Pre-test per Variabel  

Variabel Dimensi 
Item 

Indikator 

Cronbach's 

Alpha 
Kesimpulan 

Kualitas Jasa 

Tangibles  5 0,921 Reliabel 

Realibility 4 0,880 Reliabel 

Responsiveness  2 0,788 Reliabel 

Assurance 4 0,950 Reliabel 

Emphaty 3 0,765 Reliabel 

Harga   4 0,885 Reliabel 

Promosi   5 0,927 Reliabel 

Keputusan Pembelian 
 

2 0,690 Realibel 

Sumber: data diolah peneliti  
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Tabel 4.7B Hasil Uji Realibilitas Pre-test Secara Keseluruhan 

Cronbach's Alpha Item Indikator 

0,971 29 

Sumber: data diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.7A dan 4.7B, maka seluruh variabel penelitian memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,6. Hal ini mengindikasikan bahwa keseluruhan jawaban responden 

pada tahap pre-test terhadap pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur 

masing-masing variabel adalah konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable).  

 

4.2.3.1.1 Analisis Penelitian 

4.2.3.1  Uji Intrumen 

4.2.3.1.1  Uji Validitas  

 Setelah dilakukan pre-test dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh instrumen 

penelitian valid, maka selanjutnya instrumen tersebut digunakan untuk melakukan 

penelitian. Setelah kuesioner disebar dan dikumpulkan kembali, maka langkah berikutnya 

adalah melakukan pengujian validitas. Berikut adalah hasil pengujian validitas hasil 

penelitian yang telah dilakukan: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas  

Variabel Dimensi 
Pearson 

Correlation 
KESIMPULAN 

Kualitas jasa 

 
Tangibles 

0,835 Valid 

0,822 Valid 

0,857 Valid 

0,816 Valid 
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Variabel Dimensi 
Pearson 

Correlation 
KESIMPULAN 

 

 0,800 Valid 

Realibility 

0,780 Valid 

0,830 Valid 

0,825 Valid 

0,848 Valid 

Responsivesness 
0,920 Valid 

0,911 Valid 

Assurance 

0,877 Valid 

0,892 Valid 

0,885 Valid 

0,860 Valid 

Emphaty 

0,831 Valid 

0,837 Valid 

0,841 Valid 

Harga 

 

Alokasi harga 

0,845 Valid 

0,861 Valid 

0,845 Valid 

Informasi harga 0,825 Valid 

Promosi 

 

Informative 

advertising 
0,823 Valid 

Persuasive 

advertising 
0,879 Valid 

Reminder 

advertising 
0,860 Valid 

Reinforcement 

advertising 
0,878 Valid 

Point of sales 

promotion 
0,765 Valid 
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Variabel Dimensi 
Pearson 

Correlation 
KESIMPULAN 

Keputusan 

pembelian 

 

Karakteristik pribadi 0,817 Valid 

Pengaruh sosial 0,886 Valid 

 Sumber: data diolah peneliti 

 Berdasarkan tabel  4.8, diketahui bahwa nilai indikator per variabel memiliki nilai r 

hitung yang lebih besar dari nilai r tabel (nilai r hitung < r tabel (0,196)  data dikatakan 

valid) sehingga data dalam penelitian ini dapat disimpulkan valid.  Hal ini mengindikasikan 

bahwa instrumen pengukuran (pertanyaan dalam kuesioner) sudah akurat dan jawabannya 

dapat dipakai untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

 

4.2.3.1.2  Uji Reliabilitas  

Tabel 4.9A Hasil Uji Realibilitas per Variabel 

Variabel Dimensi 
Item 

Indikator 

Cronbach's 

Alpha 
Kesimpulan 

Kualitas Jasa 

Tangibles  5 0,883 Reliabel 

Realibility 4 0,839 Reliabel 

Responsiveness  2 0,806 Reliabel 

Assurance 4 0,901 Reliabel 

Emphaty 3 0,780 Reliabel 

Harga   4 0,865 Reliabel 

Promosi   5 0,897 Reliabel 

Keputusan Pembelian 
 

2 0,617 Realibel 

 Sumber: data diolah peneliti 

 

PENGARUH KUALITAS..., Widea Haerunisa, Ak.-IBS, 2011



Tabel 4.9B Hasil Uji Realibilitas Secara Keseluruhan 

Cronbach's Alpha Item Indikator 

0,968 29 

Sumber: data diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.9A dan 4.9B  dapat diketahui seluruh variabel memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 

yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel pada penelitian ini dapat 

diandalkan. 

4.2.3.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.2.1 Uji Normalitas 

Gambar 4.7      Hasil Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa 

sebaran data yang terjadi tersebar di sekeliling garis 

lurus atau tidak terpencar jauh dari garis lurus sehingga 

dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas 

data bisa dipenuhi. 

Sumber: data diolah peneliti 
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4.2.3.2.2 Uji Multikoleniaritas 

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikoleniaritas 

Coefficientsa

1.156 .565 2.049 .043
-.046 .155 -.040 -.295 .768 .285 3.514
-.110 .173 -.091 -.637 .526 .259 3.856
.026 .127 .027 .204 .839 .299 3.342
.291 .177 .282 1.638 .105 .179 5.595

-.038 .189 -.036 -.201 .841 .168 5.937
.202 .137 .197 1.474 .144 .297 3.364
.465 .144 .408 3.225 .002 .331 3.025

(Constant)
Tangibles
Realibility
Responsiv eness
Assurance
Emphaty
Harga
Promosi

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Keputusan_pembeliana. 
 

Sumber: data diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan  ke tujuh variabel tersebut memiliki nilai yang 

kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antara variabel 

independen dalam model regresi. 

4.2.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas penting untuk mengetahui apakah varians dari setiap 

error bersifat heterogen. Apabila bersifat heterogen maka akan melanggar asumsi klasik 

yang mensyaratkan bahwa varians dari error harus bersifat homogeny. 

Untuk membuktikan ada atau tidaknya heterokedastisitas pada penelitian ini, 

digunakan metode uji Park, dimana hasilnya akan dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa

-1.651 1.985 -.832 .408
.658 .546 .228 1.206 .231

-.223 .608 -.073 -.367 .714
.422 .447 .174 .945 .347
.275 .624 .105 .441 .660

-1.271 .665 -.470 -1.912 .059
.353 .481 .136 .734 .465

-.426 .507 -.148 -.841 .402

(Constant)
Tangibles
Realibility
Responsiv eness
Assurance
Emphaty
Harga
Promosi

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent  Variable: Lna. 
 

 

Sumber: data diolah peneliti 

Hasil output pada tabel uji Park 4.11 diatas dengan jelas menunjukkan bahwa tidak 

ada satupun variabel independen yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance, 

empathy, harga dan promosi yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen yaitu keputusan pembelian. Tampilan output SPSS yang memperlihatkan 

koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan. Hal ini terlihat 

dari probabilitas signifikansinya di atas kepercayaan 5%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada nya gejela heteroskedastisitas. 
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4.2.3.2.4 Uji Hipotesis 

4.2.3.3.1 Uji t 

Tabel 4.12 Hasil Uji 

Coefficientsa

1.156 .565 2.049 .043
-.046 .155 -.040 -.295 .768
-.110 .173 -.091 -.637 .526
.026 .127 .027 .204 .839
.291 .177 .282 1.638 .105

-.038 .189 -.036 -.201 .841
.202 .137 .197 1.474 .144
.465 .144 .408 3.225 .002

(Constant)
Tangibles
Realibility
Responsiv eness
Assurance
Emphaty
Harga
Promosi

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent  Variable: Keputusan_pembeliana. 
 

Sumber: data diolah peneliti 

HIPOTESIS 1 

 Berdasarkan tabel 4.112 menunjukkan bahwa nilai Sig. tangibles sebesar 0,768 dan 

lebih dari 0,05 (0,768 > 0,05), maka: 

Ho: Tangibles tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Ha : Tangibles berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian . 

 Dapat disimpulkan Ho tidak dapat ditolak dan menunjukkan bahwa tangibles  tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen pengguna 

bioskop Blitzmegaplex Grand Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan  bahwa produk 

premium seperti Blitzmegaplex yang memiliki film-film yang ditawarkan berbeda dari para 

pesaingnya membuat unsur tangibles tidak begitu di perhatikan. 
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HIPOTESIS 2 

 Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Sig. realibility sebesar 0,526 dan 

lebih dari 0,05 (0,526 > 0,05), maka: 

Ho: Realibility tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Ha : Realibility berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian . 

Dapat disimpulkan Ho tidak dapat ditolak dan menunjukkan bahwa realibility  tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen pengguna 

bioskop Blitzmegaplex Grand Indonesia. Hal ini terjadi karena Blitzmegaplex merupakan 

produk premium yang memiliki suatu perbedaan terhadap para pesaingnya berupa 

penayangan produk-produk film. Oleh sebab itu, realibilitas dari dimensi kualitas jasa tidak 

begitu diperhatikan oleh para konsumen. 

HIPOTESIS 3 

 Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Sig. responsiveness sebesar 0,839 

dan lebih dari 0,05 (0,839 > 0,05), maka: 

Ho: Responsiveness tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Ha : Responsiveness berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian . 

Dapat disimpulkan Ho tidak dapat ditolak dan menunjukkan bahwa responsiveness  tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen pengguna 

bioskop Blitzmegaplex Grand Indonesia. Hal tersebut dikarenakan keunikan yang dimiliki 
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Blitzmegaplex membuat para konsumen lebih terfokus pada film-film yang ditayangkan 

dibandingkan responsiveness yang ditawarkan. 

HIPOTESIS 4 

 Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Sig. assurance sebesar 0,105 dan 

lebih dari 0,05 (0,105 > 0,05), maka: 

Ho: Assurance tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Ha : Assurance berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian . 

Dapat disimpulkan Ho tidak dapat ditolak dan menunjukkan bahwa assurance  tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen pengguna 

bioskop Blitzmegaplex Grand Indonesia. Hal tersebut dikarenakan seseuatu yang berbeda 

yang disajikan oleh Blitzmegaplex dalam penayangan film-filmnya dibandingkan para 

pesaingnya. 

HIPOTESIS 5 

 Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Sig. empathy sebesar 0,841 dan 

lebih dari 0,05 (0,841 > 0,05), maka: 

Ho: Empathy tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Ha : Empathy berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian . 

Dapat disimpulkan Ho tidak dapat ditolak dan menunjukkan bahwa empathy  tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen pengguna bioskop 

Blitzmegaplex Grand Indonesia. Hal tersebut dikarenakan diferensiasi yang dimiliki 
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Blitzmegaplex selaku perusahaan bidang industri hiburan premium membuat para 

konsumennya fokus kepada film-film yang ditayangkan dibandingankan dengan empati dari 

pelayanan jasa yang diberikan oleh Blitzmegaplex itu sendiri. 

HIPOTESIS 6 

 Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Sig. harga sebesar 0,144 dan lebih 

dari 0,05 (0,144 > 0,05), maka: 

Ho: Harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Ha : Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian . 

 

Dapat disimpulkan Ho tidak dapat ditolak dan menunjukkan bahwa harga tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen pengguna 

bioskop Blitzmegaplex Grand Indonesia. Hal ini disebabkan karena Blitzmegaplex termasuk 

ke dalam kategori produk premium yang dimana target segmentasi pasarnya adalah 

kalangan yang tidak sensitif terhadap harga. 

HIPOTESIS 7 

 Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Sig. promosi sebesar 0,002 dan 

kurang dari 0,05 (0,002 < 0,05), maka: 

Ho: Promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Ha : Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian . 
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Dapat disimpulkan Ho ditolak dan menunjukkan bahwa promosi  memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen pengguna bioskop Blitzmegaplex 

Grand Indonesia.  

 

4.2.3.3.2 Uji F 

Tabel 4.13 Hasil Uji F 

ANOVAb

55.794 7 7.971 13.879 .000a

52.834 92 .574
108.627 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Promosi,  Tangibles, Responsiveness, Harga, Realibility ,
Assurance, Emphaty

a. 

Dependent Variable: Keputusan_pembelianb. 
 

Sumber: data diolah peneliti 

HIPOTESIS 8 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Sesuai dengan ketentuan yang telah dibahas sebelumnya, bila p ≤ 0,05 tabel 

artinya semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%, 

sehingga dapat dikatakan bahwa Ho ditolak karena 0,000 ≤ 0,05  yang artinya secara 

keseluruhan variabel tangibles, realibility, responsiveness, assurance, empathy, harga dan 
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promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen 

pengguna bioskop Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

 

4.2.3.3.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel independen dengan variabel dependen. Analisis untuk penelitian ini  digunakan 

untuk mengetahui atau mengukur perbandingan pengaruh variabel tangibles (X₁ ), 

realibility (X₂ ), responsiveness (X₃ ), assurance (X4), empathy (X5) , harga (X6) dan 

promosi (X7).terhadap keputusan pembelian (Y) yang dinyatakan dalam bentuk persamaan 

matematik. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa

1.156 .565 2.049 .043
-.046 .155 -.040 -.295 .768
-.110 .173 -.091 -.637 .526
.026 .127 .027 .204 .839
.291 .177 .282 1.638 .105

-.038 .189 -.036 -.201 .841
.202 .137 .197 1.474 .144
.465 .144 .408 3.225 .002

(Constant)
Tangibles
Realibility
Responsiv eness
Assurance
Emphaty
Harga
Promosi

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent  Variable: Keputusan_pembeliana. 
 

 

Sumber: data diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.1.4 diatas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 
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Y = 1,156 - 0,046  X1 – 0,110 X2 + 0,026 X3 + 0,291 X4 – 0,038 X5 + 0,202 X6 + 0,465 X7 + ε 

Ket: 

Y  =  Keputusan pembelian 

X1 = Tangibles 

X2 = Realibility 

X3 = Responsiveness 

X4 = Assurance 

X5 = Empathy 

X6 = Harga 

X7 = Promosi  

 Konstanta sebesar 1,156 mengartikan bahwa jika variabel tangibles, realibility, 

responsiveness, assurance, empathy, harga dan promosi bernilai konstan atau nol, maka 

variabel keputusan pembelian sebesar 1,156.  

 Koefisien regresi variabel tangibles sebesar – 0,046 mengartikan bahwa jika variabel 

independen lainnya tetap dan variabel tangibles mengalami kenaikan 1%, maka keputusan 

pembelian akan mengalami penurunan sebesar 0,046. 
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 Koefisien regresi variabel realibility sebesar – 0,110 mengartikan bahwa jika 

variabel independen lainnya tetap dan variabel realibility mengalami kenaikan 1%, maka 

keputusan pembelian akan mengalami penurunan sebesar 0,110. 

 Koefisien regresi variabel responsiveness sebesar 0,026 mengartikan bahwa jika 

variabel independen lainnya tetap dan variabel responsiveness mengalami kenaikan 1%, 

maka keputusan pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 0,026. 

 Koefisien regresi variabel assurance sebesar 0,291 mengartikan bahwa jika variabel 

independen lainnya tetap dan variabel assurance mengalami kenaikan 1%, maka keputusan 

pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 0,291. 

 Koefisien regresi variabel empathy sebesar – 0,038 mengartikan bahwa jika variabel 

independen lainnya tetap dan variabel empathy mengalami kenaikan 1%, maka keputusan 

pembelian akan mengalami penurunan sebesar 0,038. 

 Koefisien regresi variabel harga sebesar 0,202 mengartikan bahwa jika variabel 

independen lainnya tetap dan variabel harga mengalami kenaikan 1%, maka keputusan 

pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 0,202. 

 Koefisien regresi variabel promosi sebesar 0,465 mengartikan bahwa jika variabel 

independen lainnya tetap dan variabel promosi mengalami kenaikan 1%, maka keputusan 

pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 0,465. 
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4.2.3.3.4 Analisis Koesfisien Determinasi (R²) 

Tabel 4.15 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summaryb

.717a .514 .477 .75781
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Estimate

Predictors:  (Constant), Promosi, Tangibles,
Responsiv eness,  Harga, Realibility , Assurance,
Emphaty

a. 

Dependent Variable: Keputusan_pembelianb. 
  

Sumber: data diolah peneliti 

 

 Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai dari adjusted R square adalah 

sebesar 0,477 atau 47,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (kualitas jasa, 

harga dan promosi) berpengaruh sebesar 47,7% atau variabel independen yang digunakan 

dalam model (tangibles, realibility, responsiveness, assurance, empathy, harga dan promosi) 

mampu menjelaskan sebesar 47,7% terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). 

Sedangkan sisanya sebesar 52,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan  pada penelitian ini. 

 

4.3 Implikasi Manajerial   

Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, peneliti 

juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini kedalam impilikasi 

manajerialnya.  
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Hasil penelitian ini, mengindikasikan bahwa promosi merupakan satu-satunya 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat dimaknai 

bahwa Blitzmegaplex harus senantiasa memperhatikan kegiatan promosi dalam 

meningkatkan nilai tambah produk di mata konsumen sehingga mendorong terjadinya 

keputusan pembelian. 

Hal ini sejalan dengan apa yang disarankan oleh Swastha (2001) bahwa promosi 

dapat menciptakan kesadaran dan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian 

terhadap produk yang ditawarkan perusahaan.  

Merujuk pada hal diatas, Blitzmegaplex dapat melakukan kegiatan promosi, seperti 

periklanan, promosi penjualan, public relation dan mendorong terjadinya word of mouth 

communication. 

Elemen promosi berupa periklanan dapat diaplikasikan oleh Blitzmegaplex dengan 

menciptakan content iklan yang menarik, mudah di ingat, dan simbol yang menarik. 

Selanjutnya promosi penjualan dapat diaplikasikan oleh Blitzmegaplex sebagai 

acuan awal untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukan oleh Morissan (2007) bahwa perusahaan memilih menggunakan promosi 

penjualan dibandingkan jenis promosi lainnya dengan alasan jika konsumen tidak memiliki 

loyalitas pada suatu produk tertentu dan konsumen lebih peka terhadap insentif yang 

ditawarkan oleh suatu merek. Promosi penjualan dapat berupa: voucher, promo ―buy 1 get 

1” dan penawaran-penawaran menarik lainnya. 
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Public Relation sebagai salah satu elemen promosi dapat dibangun oleh 

Blitzmegaplex melalui beberapa cara yang diharapkan dapat meningkatkan citra perusahan. 

Salah satu caranya adalah membangun website yang selalu update dalam menginformasikan 

nilai tambah produk. Selain itu, Blitzmegaplex dapat memiliki brand ambassador sebagai 

representative citra baik yang ingin dibangun oleh Blitzmegaplex. 

Kegiatan word of mouth dapat dilakukan oleh Blitzmegaplex dengan cara memiliki 

wadah atau komunitas seperti adanya akun jejaring sosial dalam menciptakan interaktif yang 

dapat memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik sesama konsumen untuk 

memperoleh apa yang mereka inginkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penelitian ―Pengaruh kualitas 

jasa, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian pada konsumen pengguna bioskop 

Blitzmegaplex Grand Indonesia‖ dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada variabel-variabel independen, maka dapat disimpulkan: 

a. Variabel kualitas jasa (tangibles, realibility, responsiveness, assurance, 

empathy) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada konsumen pengguna bioskop Blitzmegaplex 

Grand Indonesia. 

b. Variabel harga secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada konsumen pengguna bioskop 

Blitzmegaplex Grand Indonesia. 

c. Variabel promosi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada konsumen pengguna bioskop Blitzmegaplex 

Grand Indonesia. 

 

2. Secara keseluruhan, variabel kualitas jasa (tangibles, realibility, responsiveness, 

assurance, empathy), harga dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap 
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keputusan pembelian pada konsumen pengguna bioskop Blitzmegaplex Grand 

Indonesia. Selain itu, variabel-variabel independen ini mampu menjelaskan bahwa 

tingkat pengaruh keputusan pembelian sebesar sebesar 47,7%. Hal ini dilihat dari 

nilai koefisien determinasi R² = 0,477. Sisanya sebesar 52,3% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar penelitian ini. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti mengajukan saran antara lain: 

1. Bagi akademisi 

Penelitian yang peneliti lakukan hanya terbatas di cabang Grand Indonesia saja 

sehingga tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan baik. Maka 

penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk menggunakan subyek yang 

lebih luas lagi seperti melakukannya di berbagai cabang Blitzmegaplex serta 

menggunakan variabel lain diluar penelitian ini seperti brand image, kepuasan 

konsumen. 

 

2. Bagi perusahaan 

Berdasarkan hasil perhitungan average value pada implikasi manajerial maka 

sebaiknya Blitzmegaplex : 

a. Menciptakan content iklan yang menarik, mudah di ingat, dan simbol yang 

menarik. 
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b. Meningkatkan promosi penjualan yang lebih beragam, seperti: voucher, promo 

―buy 1 get 1” dan penawaran-penawaran menarik lainnya. 

c. Membangun website yang selalu update dalam menginformasikan nilai tambah 

produk dan memiliki brand ambassador sebagai representative citra baik yang 

ingin dibangun oleh Blitzmegaplex. 

d. Memiliki wadah atau komunitas seperti adanya akun jejaring sosial, seperti 

twitter dalam menciptakan interaktif yang dapat memungkinkan terjadinya arus 

informasi timbal balik sesama konsumen untuk memperoleh apa yang mereka 

inginkan. 
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KUESIONER PENELITIAN 

I. Pendahuluan 

Responden yang terhormat,  

 Saya mahasiswi STIE-Indonesia Banking School yang sedang melakukan penelitian 

sebagai tugas akhir (skripsi). Kuesioner ini merupakan instrument penelitian dengan topik 

―PENGARUH KUALITAS JASA, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PADA KONSUMEN PENGGUNA BIOSKOP BLITZMEGAPLEX.‖ 

 Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia untuk mengisi kuisioner di bawah ini 

dengan baik dan jujur. Terimakasih atas kesediaan Anda dalam meluangkan waktu dan 

kerjasamanya untuk mengisi kuesioner ini. 

Hormat saya, 

 

Widea Haerunisa 

II. Profil responden 

Petunjuk : Jawablah dan berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang sesuai 

menurut Anda 

1. Jenis kelamin 

Laki-laki          Perempuan 

 

2. Usia 

16 - 24 tahun           35 – 44 tahun 

25 - 34 tahun          > 45 tahun 

 

3. Pekerjaan 

Pelajar/mahasiswa  Pegawai swasta 

Pegawai negeri  Wirausaha 

Lainnya ……… 

 

4. Pendapatan per bulan 

   Rp. 500,000 per bulan        Rp. 1,000,000 – Rp. 5,000,000 per 

bulan 

 Rp. 500,000 – Rp. 1,000,000 per bulan      > Rp. 5,000,000 per bulan 
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III. Pertanyaan yang terkait dengan variabel penelitian 

 

Petunjuk pengisian ! 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan melingkari ( O ) pada jawaban yang telah 

tersedia sesuai dengan anggapan anda, berdasarkan skala likert berikut ini: 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

SS  : Sangat Setuju 

*semakin besar angka yang Anda lingkari, maka Anda semakin setuju dengan 

pernyataan  

yang diberikan. 

 

Kualitas Jasa (X) 

No. Pertanyaan  Pilihan jawaban 

 Tangibles (X1)  

1. Blitzmegaplex memiliki fasilitas fisik yang lengkap 

(toilet, café, ruang pesta, blitzGameSphere, blitzShoppe, 

dua auditorium Satin, Satin Lounge, dan RealD-3D,  

blitzIcon,  D-BOX MOTION: Realistic Motion Game.) 

1   2   3   4   5   6   7 

2. Blitzmegaplex memiliki alat perlengkapan yang lengkap 

(layar, proyektor, sound system, tempat duduk, AC, 

dinding kedap suara) 
1   2   3   4   5   6   7 

3. Blitzmegaplex memiliki sarana komunikasi yang 

lengkap (speaker ) 
1   2   3   4   5   6   7 

4. Karyawan blitzmegaplex berpenampilan rapih pada saat 

bekerja. 
1   2   3   4   5   6   7 

5. Desain interior dan tata letak blitzmegaplex menarik. 1   2   3   4   5   6   7 

 Realibility (X2)  

6. Blitzmegaplex memberikan pelayanan yang tepat. 1   2   3   4   5   6   7 

7. Blitzmegaplex memiliki kemampuan  pelayanan yang 

dipercaya. 
1   2   3   4   5   6   7 

8. Blitzmegaplex melakukan pelayanan yang tepat waktu. 1   2   3   4   5   6   7 

9. Blitzmegaplex tidak melakukan kesalahan berulang kali. 1   2   3   4   5   6   7 

 Responsiveness (X3)  

10. Karyawan blitzmegaplex memiliki keinginan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan kepada 

pengunjung. 
1   2   3   4   5   6   7 

11. Karyawan blitzmegaplex cepat dalam menangani 

masalah yang di alami pengunjung. 
1   2   3   4   5   6   7 

 Assurance (X4)  

12. Karyawan blitzmegaplex memiliki pengetahuan tentang 

produk (film) yang di tayangkan. 
1   2   3   4   5   6   7 
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13. Karyawan blitzmegaplex memiliki sifat ramah dan 

sopan kepada pengunjung. 
1   2   3   4   5   6   7 

14. Kontak personal yang dilakukan karyawan dengan 

pengunjung menanamkan sifat kepercayaan. 
1   2   3   4   5   6   7 

15. Karyawan blitzmegaplex memiliki kemampuan untuk 

memberikan rasa aman untuk pengunjung. 
1   2   3   4   5   6   7 

 Empathy (X5)  

16. Blitzmegaplex memahami kebutuhan maupun kesulitan 

yang di alami pengunjung. 
1   2   3   4   5   6   7 

17. Karyawan blitzmegaplex mudah berkomunikasi dengan 

para pengunjung. 
1   2   3   4   5   6   7 

18. Karyawan blitzmegaplex memberikan pehatian secara 

personal kepada pengunjung. 
1   2   3   4   5   6   7 

 

Harga (X6) 

 Alokasi dari harga  

19. Harga yang ditawarkan sesuai manfaat yang di terima. 1   2   3   4   5   6   7 

20. Harga yang ditawarkan sesuai dengan daya beli. 1   2   3   4   5   6   7 

21. Harga yang ditawarkan dapat bersaing. 1   2   3   4   5   6   7 

 Informasi dari harga  

22. Harga yang ditawarkan sesuai dengan citra 

blitzmegaplex. 
1   2   3   4   5   6   7 

 

Promosi (X7) 

 Periklanan   

 Informative advertising  

23. Iklan blitzmegaplex memberikan informasi secara jelas 

dan menerangkan produk jasa dalam tahap perkenalan. 
 1   2   3   4   5   6   7 

 Persuasive advertising  

24. Iklan blitzmegaplex membujuk calon pengunjung 

sehingga menciptakan permintaan yang selektif akan 

merek tertentu. 
1   2   3   4   5   6   7 

 Reminder advertising  

25. Iklan blitzmegaplex menjaga pengunjung agar tetap 

ingat terhadap produk atau jasa. 
1   2   3   4   5   6   7 

 Reinforcement advertising  

26. Iklan blitzmegaplex meyakinkan pengunjung bahwa 

mereka telah mengambil pilihan yang tepat. 
1   2   3   4   5   6   7 

 Promosi penjualan   

 Point of sales promotion  

27. Menarik calon pengunjung untuk ingin menonton. 

(voucher, promo kerjasama) 
1   2   3   4   5   6   7 
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Keputusan pembelian ( Y ) 

 

 Karakteristik pribadi  

28.  Memilih menonton di blitzmegaplex karena sesuai 

dengan karakteristik pribadi  (kebutuhan, manfaat yang 

dicari, sikap, nilai, pengalaman masa lalu, dan gaya 

hidup). 

1   2   3   4   5   6   7 

 Pengaruh sosial  

29. Memilih menonton di blitzmegaplex karena dipengaruhi 

oleh pengaruh sosial (kelas sosial, kelompok, keluarga) 
1   2   3   4   5   6   7 
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LAMPIRAN I : Hasil Uji Validitas  

a. Pre-test 

 

1. Tangibles 

Correlations

1 .735** .694** .590** .647** .846**
.000 .000 .001 .000 .000

30 30 30 30 30 30
.735** 1 .805** .796** .706** .921**
.000 .000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30
.694** .805** 1 .733** .652** .890**
.000 .000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30
.590** .796** .733** 1 .686** .866**
.001 .000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30
.647** .706** .652** .686** 1 .845**
.000 .000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30
.846** .921** .890** .866** .845** 1
.000 .000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

T1

T2

T3

T4

T5

T_TOT

T1 T2 T3 T4 T5 T_TOT

Correlation is signif icant  at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
 

 

2. Realibility 

 

Correlations

1 .743** .547** .374* .754**
.000 .002 .042 .000

30 30 30 30 30
.743** 1 .734** .662** .907**
.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30
.547** .734** 1 .821** .917**
.002 .000 .000 .000

30 30 30 30 30
.374* .662** .821** 1 .849**
.042 .000 .000 .000

30 30 30 30 30
.754** .907** .917** .849** 1
.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

REA1

REA2

REA3

REA4

REA_TOT

REA1 REA2 REA3 REA4 REA_TOT

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

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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3. Responsiveness 

Correlations

1 .662** .929**
.000 .000

30 30 30
.662** 1 .893**
.000 .000

30 30 30
.929** .893** 1
.000 .000

30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

RES1

RES2

RES_TOT

RES1 RES2 RES_TOT

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

 

4. Assurance 

Correlations

1 .798** .782** .839** .918**
.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30
.798** 1 .889** .814** .939**
.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30
.782** .889** 1 .836** .938**
.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30
.839** .814** .836** 1 .934**
.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30
.918** .939** .938** .934** 1
.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

A1

A2

A3

A4

A_TOT

A1 A2 A3 A4 A_TOT

Correlation is signif icant  at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
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5. Empathy 

Correlations

1 .488** .404* .776**
.006 .027 .000

30 30 30 30
.488** 1 .686** .867**
.006 .000 .000

30 30 30 30
.404* .686** 1 .838**
.027 .000 .000

30 30 30 30
.776** .867** .838** 1
.000 .000 .000

30 30 30 30

Pearson Correlat ion
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlat ion
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlat ion
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlat ion
Sig. (2-tailed)
N

E1

E2

E3

E_TOT

E1 E2 E3 E_TOT

Correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at the 0.05 lev el (2-tailed).*. 
 

 

6. Harga 

Correlations

1 .802** .657** .613** .893**
.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30
.802** 1 .515** .675** .867**
.000 .004 .000 .000

30 30 30 30 30
.657** .515** 1 .698** .833**
.000 .004 .000 .000

30 30 30 30 30
.613** .675** .698** 1 .859**
.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30
.893** .867** .833** .859** 1
.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

AH1

AH2

AH3

IH1

H_TOT

AH1 AH2 AH3 IH1 H_TOT

Correlation is signif icant  at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
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7. Promosi 

Correlations

1 .842** .783** .764** .627** .921**
.000 .000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30
.842** 1 .711** .763** .574** .891**
.000 .000 .000 .001 .000

30 30 30 30 30 30
.783** .711** 1 .834** .544** .881**
.000 .000 .000 .002 .000

30 30 30 30 30 30
.764** .763** .834** 1 .765** .929**
.000 .000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30
.627** .574** .544** .765** 1 .781**
.000 .001 .002 .000 .000

30 30 30 30 30 30
.921** .891** .881** .929** .781** 1
.000 .000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

IA1

PA1

RA1

REIA1

P1

PRO_TOT

IA1 PA1 RA1 REIA1 P1 PRO_TOT

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

 

8. Keputusan pembelian 

Correlations

1 .537** .849**
.002 .000

30 30 30
.537** 1 .901**
.002 .000

30 30 30
.849** .901** 1
.000 .000

30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

KP1

PS1

KP_TOT

KP1 PS1 KP_TOT

Correlation is signif icant  at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
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b. Penelitian 

 

1. Tangibles  

Correlations

1 .652** .644** .582** .555** .835**
.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100
.652** 1 .656** .531** .565** .822**
.000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100

.644** .656** 1 .658** .571** .857**

.000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100

.582** .531** .658** 1 .610** .816**

.000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100

.555** .565** .571** .610** 1 .800**

.000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100

.835** .822** .857** .816** .800** 1

.000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

T1

T2

T3

T4

T5

T_TOT

T1 T2 T3 T4 T5 T_TOT

Correlation is signif icant  at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
 

 

2. Realibility 

Correlations

1 .575** .527** .495** .780**
.000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100
.575** 1 .510** .630** .830**
.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

.527** .510** 1 .654** .825**

.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

.495** .630** .654** 1 .848**

.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

.780** .830** .825** .848** 1

.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

REA1

REA2

REA3

REA4

REA_TOT

REA1 REA2 REA3 REA4 REA_TOT

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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3. Responsiveness 

Correlations

1 .676** .920**
.000 .000

100 100 100
.676** 1 .911**
.000 .000
100 100 100

.920** .911** 1

.000 .000
100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

RES1

RES2

RES_TOT

RES1 RES2 RES_TOT

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

 

4. Assurance 

Correlations

1 .744** .673** .675** .877**
.000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100
.744** 1 .729** .652** .892**
.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

.673** .729** 1 .703** .885**

.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

.675** .652** .703** 1 .860**

.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

.877** .892** .885** .860** 1

.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

A1

A2

A3

A4

A_TOT

A1 A2 A3 A4 A_TOT

Correlation is signif icant  at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
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5. Empathy 

Correlations

1 .518** .515** .831**
.000 .000 .000

100 100 100 100
.518** 1 .620** .837**
.000 .000 .000
100 100 100 100

.515** .620** 1 .841**

.000 .000 .000
100 100 100 100

.831** .837** .841** 1

.000 .000 .000
100 100 100 100

Pearson Correlat ion
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlat ion
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlat ion
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlat ion
Sig. (2-tailed)
N

E1

E2

E3

E_TOT

E1 E2 E3 E_TOT

Correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
 

 

6. Harga 

Correlations

1 .661** .593** .610** .845**
.000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100
.661** 1 .639** .578** .861**
.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

.593** .639** 1 .620** .845**

.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

.610** .578** .620** 1 .825**

.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

.845** .861** .845** .825** 1

.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

AH1

AH2

AH3

IH1

H_TOT

AH1 AH2 AH3 IH1 H_TOT

Correlation is signif icant  at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
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7. Promosi 

Correlations

1 .687** .627** .638** .497** .823**
.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100
.687** 1 .702** .715** .568** .879**
.000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100

.627** .702** 1 .733** .568** .860**

.000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100

.638** .715** .733** 1 .608** .878**

.000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100

.497** .568** .568** .608** 1 .765**

.000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100

.823** .879** .860** .878** .765** 1

.000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

IA1

PA1

RA1

REIA1

P1

PRO_TOT

IA1 PA1 RA1 REIA1 P1 PRO_TOT

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

 

8. Keputusan pembelian 

 

Correlations

1 .457** .817**
.000 .000

100 100 100
.457** 1 .886**
.000 .000
100 100 100

.817** .886** 1

.000 .000
100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

KP1

PS1

KP_TOT

KP1 PS1 KP_TOT

Correlation is signif icant  at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
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LAMPIRAN II : Hasil Uji Realibilitas 

 

a. Pre-test 

 

1. Tangibles 

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.921 5

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

Item-Total Statistics

23.3667 20.930 .747 .914
22.9667 21.344 .878 .888
23.3667 20.585 .820 .898
23.7000 21.734 .790 .904
23.5333 21.568 .754 .911

T1
T2
T3
T4
T5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 
 

2. Realibility 

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.880 4

Cronbach's
Alpha N of  Items
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Item-Total Statistics

16.0000 9.724 .603 .895
16.1333 8.189 .831 .812
16.0333 7.344 .830 .810
16.1333 8.257 .718 .856

REA1
REA2
REA3
REA4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 
 

3. Responsiveness 

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.788 2

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

Item-Total Statistics

5.4667 1.568 .662 .a

5.0333 2.309 .662 .a
RES1
RES2

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

The value is negative due to a negat iv e average covariance
among items. This v iolates reliability  model assumpt ions. You
may want to check item codings.

a. 

 
 

4. Assurance 

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.950 4

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

Item-Total Statistics

15.5333 11.361 .851 .942
15.4667 11.016 .888 .931
15.6000 11.628 .892 .930
15.4000 11.490 .883 .932

A1
A2
A3
A4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 
 

5. Empathy 

 

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.765 3

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

Item-Total Statistics

11.2333 5.564 .485 .813
10.5333 5.154 .697 .575
10.3667 5.206 .623 .654

E1
E2
E3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 
 

6. Harga 

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.885 4

Cronbach's
Alpha N of  Items

 
 

Item-Total Statistics

15.0000 12.345 .799 .833
15.2667 12.754 .756 .850
15.1000 13.059 .695 .874
14.8333 13.385 .753 .852

AH1
AH2
AH3
IH1

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 
 

7. Promosi 

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.927 5

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

Item-Total Statistics

20.8000 13.959 .863 .900
20.9333 14.754 .820 .908
20.8667 15.292 .810 .910
20.9000 15.541 .891 .897
20.5000 17.086 .681 .933

IA1
PA1
RA1
REIA1
P1

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted
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8. Keputusan pembelian 

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.690 2

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

Item-Total Statistics

5.3333 1.747 .537 .a

5.1667 1.178 .537 .a
KP1
PS1

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

The value is negative due to a negative average covariance
among items. This v iolates reliability  model assumptions. You
may want to check item codings.

a. 

 
 

b. Penelitian 

 

1. Tangibles 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.883 5

Cronbach's
Alpha N of  Items
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Item-Total Statistics

22.7000 13.626 .727 .856
22.7200 14.204 .719 .858
22.9700 13.403 .762 .848
23.1400 14.283 .710 .860
23.1100 14.159 .679 .867

T1
T2
T3
T4
T5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 
 

2. Realibility 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.839 4

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

Item-Total Statistics

15.9400 7.653 .623 .816
16.1200 6.895 .678 .793
15.9800 6.909 .668 .797
16.0100 6.919 .718 .775

REA1
REA2
REA3
REA4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 
 

3. Responsiveness 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.806 2

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

Item-Total Statistics

5.4900 1.364 .676 .a

5.3500 1.503 .676 .a
RES1
RES2

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

The value is negative due to a negat iv e average covariance
among items. This v iolates reliability  model assumpt ions. You
may want to check item codings.

a. 

 
 

4. Assurance 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.901 4

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

Item-Total Statistics

15.9700 9.767 .781 .872
15.8800 9.278 .797 .866
15.8900 9.432 .788 .869
15.7700 9.835 .751 .883

A1
A2
A3
A4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted
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5. Empathy 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.780 3

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

Item-Total Statistics

11.0300 3.989 .574 .765
10.6500 4.492 .649 .675
10.6000 4.343 .645 .675

E1
E2
E3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 
 

6. Harga 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.865 4

Cronbach's
Alpha N of  Items

 
 

Item-Total Statistics

15.7200 10.002 .723 .824
15.7700 9.189 .729 .823
15.8900 9.796 .716 .827
15.5300 10.272 .693 .836

AH1
AH2
AH3
IH1

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted
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7. Promosi 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.897 5

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

Item-Total Statistics

21.0900 14.002 .716 .881
21.0100 12.980 .794 .863
21.2100 14.046 .779 .867
21.1200 13.480 .801 .861
20.9300 14.874 .641 .896

IA1
PA1
RA1
REIA1
P1

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 
 

 

8. Keputusan pembelian 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.617 2

Cronbach's
Alpha N of  Items
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Item-Total Statistics

5.2500 1.846 .457 .a

5.3200 1.189 .457 .a
KP1
PS1

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

The value is negative due to a negative average covariance
among items. This v iolates reliability  model assumptions. You
may want to check item codings.

a. 
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LAMPIRAN III : Hasil Uji Normalitas 
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LAMPIRAN IV : Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficientsa

1.156 .565 2.049 .043
-.046 .155 -.040 -.295 .768 .285 3.514
-.110 .173 -.091 -.637 .526 .259 3.856
.026 .127 .027 .204 .839 .299 3.342
.291 .177 .282 1.638 .105 .179 5.595

-.038 .189 -.036 -.201 .841 .168 5.937
.202 .137 .197 1.474 .144 .297 3.364
.465 .144 .408 3.225 .002 .331 3.025

(Constant)
Tangibles
Realibility
Responsiv eness
Assurance
Emphaty
Harga
Promosi

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Keputusan_pembeliana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH KUALITAS..., Widea Haerunisa, Ak.-IBS, 2011



LAMPIRAN V : Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa

-1.651 1.985 -.832 .408
.658 .546 .228 1.206 .231

-.223 .608 -.073 -.367 .714
.422 .447 .174 .945 .347
.275 .624 .105 .441 .660

-1.271 .665 -.470 -1.912 .059
.353 .481 .136 .734 .465

-.426 .507 -.148 -.841 .402

(Constant)
Tangibles
Realibility
Responsiv eness
Assurance
Emphaty
Harga
Promosi

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent  Variable: Lna. 
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LAMPIRAN VI : Hasil Uji t 

 

Coefficientsa

1.156 .565 2.049 .043
-.046 .155 -.040 -.295 .768
-.110 .173 -.091 -.637 .526
.026 .127 .027 .204 .839
.291 .177 .282 1.638 .105

-.038 .189 -.036 -.201 .841
.202 .137 .197 1.474 .144
.465 .144 .408 3.225 .002

(Constant)
Tangibles
Realibility
Responsiv eness
Assurance
Emphaty
Harga
Promosi

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent  Variable: Keputusan_pembeliana. 
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LAMPIRAN VII : Hasil Uji F 

 

ANOVAb

55.794 7 7.971 13.879 .000a

52.834 92 .574
108.627 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Promosi,  Tangibles, Responsiveness, Harga, Realibility ,
Assurance, Emphaty

a. 

Dependent Variable: Keputusan_pembelianb. 
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LAMPIRAN VIII : Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Coefficientsa

1.156 .565 2.049 .043
-.046 .155 -.040 -.295 .768
-.110 .173 -.091 -.637 .526
.026 .127 .027 .204 .839
.291 .177 .282 1.638 .105

-.038 .189 -.036 -.201 .841
.202 .137 .197 1.474 .144
.465 .144 .408 3.225 .002

(Constant)
Tangibles
Realibility
Responsiv eness
Assurance
Emphaty
Harga
Promosi

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent  Variable: Keputusan_pembeliana. 
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LAMPIRAN IX : Hasil Analisis Koesfisien Determinasi (R²) 

Model Summaryb

.717a .514 .477 .75781
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Estimate

Predictors:  (Constant), Promosi, Tangibles,
Responsiv eness,  Harga, Realibility , Assurance,
Emphaty

a. 

Dependent Variable: Keputusan_pembelianb. 
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