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ABSTRAKSI
PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBELIAN MOBIL HYUNDAI DI YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Harga, Produk, Tempat, dan
Promosi (price, poduct, place, and promotion) terhadap Keputusan Pembelian.
Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu Harga, Produk,
Tempat, dan Promosi (price, poduct, place, and promotion) dengan satu variabel
dependen yaitu Keputusan Pembelian. Dalam kaitannya dengan keputusan
pembelian, dalam penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor yang dapat
menyebabkan konsumen melakukan keputusan pembelian, yaitu faktor Harga,
Produk, Tempat, dan Promosi (price, poduct, place, and promotion).
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Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan
diimplementasikan kepada 100 konsumen pada orang yang mempunyai Mobil
Hyundai di Yogyakarta sebagai sampel penelitian. Metode analisis data yang
digunakan adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, Uji R2 (Koefisien
Determinasi), dan Uji t dan Uji F serta analisis regresi linear berganda.

K
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Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa : variabel harga
mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian, variabel
produk mempunyai tidak pengaruh dan signifikan serta memiliki tidak pengaruh
terbesar terhadap keputusan pembelian, variabel tempat mempunyai tidak
pengaruh dan signifikan serta memiliki tidak pengaruh terbesar terhadap
keputusan pembelian, variabel promosi mempunyai tidak pengaruh dan signifikan
serta memiliki tidak pengaruh terbesar terhadap keputusan pembelian.
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Kata Kunci : Harga, Produk, Tempat, Promosi, Keputusan pembelian,
Marketing Mix
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF MARKETING MIX ON HYUNDAI CAR
PURCHASE DECISION IN YOGYAKARTA

The study aims to analyze prices, products, prices, and promotions for
purchasing decisions. This study uses four independent variables purchased using
one independent variable, one product, one location, and one promotion. With
regard to the decision to buy, the study focused on factors that would help
consumers make decisions on prices, products, places, and promotions.
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The data in this study were collected through questionnaires distributed
and implemented to 100 consumers in people who have Hyundai Cars in
Yogyakarta as research samples. Data analysis methods used are Test Validity and
Reliability Test, Test 𝑅 2 (Coefficient of Determination), and Test t and Test F and
multiple linear regression analysis.
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Indicates that the results of the data analysis are as follows: Based on the
result of data analysis, indicate that: price variable have influence and significant
to purchasing decision, product variable have no influence and significant and
have no biggest influence to purchasing decision, place variable have no influence
and significant and have no biggest influence to purchasing decision, promotional
variables have no influence and significant and have no greatest influence on
purchasing decisions.
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Keywords: Price, Product, Place, Promotion, Purchase Decision, Marketing
Mix
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Tingkat persaingan dunia usaha di Indonesia ini sangatlah ketat, karena

setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan pangsa pasar
dan meraih konsumen baru. Perusahaan harus dapat menentukan strategi
pemasaran yang tepat agar usahanya dapat bertahan dan memenangi persaingan,
sehingga tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya semakin
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banyak pesaing maka semakin banyak pula pilihan bagi pelanggan untuk dapat
memilih produk yang sesuai dengan harapannya.Sehingga konsekuensi dari
perubahan tersebut adalah pelanggan menjadi lebih cermat dan pintar menghadapi
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setiap produk yang diluncurkan.

Dalam proses penyampaian produk kepada pelanggan dan untuk
mencapai tujuan perusahaan yang berupa penjualan produk yang optimal, maka

©

kegiatan pemasaran dijadikan tolak ukur oleh setiap perusahaan. Sebelum
meluncurkan produknya perusahaan harus mampu melihat atau mengetahui apa
yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga jika seorang pemasar mampu
mengidentifikasi kebutuhan konsumen dengan baik, mengembangkan produk
berkualitas, menetapkan harga, serta mempromosikan produk secara efektif, maka
produk-produknya akan laris dipasaran. Sewajarnya jika segala kegiatan
perusahaan harus selalu dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan
kemudian konsumen akan memutuskan membeli produk tersebut. Dan pada
akhirnya tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba akan tercapai.

1

Sebuah perusahaan harus mampu mengenal apa yang menjadi kebutuhan
dan harapan konsumen saat ini maupun yang akan datang. Konsumen sebagai
individu dalam mendapatkan atau membeli barang telah melalui proses-proses
atau tahapan-tahapan terlebih dahulu seperti mendapat informasi baik melalui
iklan atau referensi dari orang lain kemudian membandingkan produk satu dengan
produk lain sampai akhirnya pada keputusan membeli produk itu. Perilaku
konsumen tersebut merupakan fenomena yang sangat penting dalam kegiatan
pemasaran perusahaan, yaitu perilaku konsumen dalam melakukan pembelian.
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Demikian juga terjadi pada perusahaan di Indonesia, khususnya mobil
Hyundai. Akan tetapi perusahaan jepang menguasai pasar mobil di Indonesia.
PT Hyundai Mobil Indonesia, agen pemegang merek Hyundai di Tanah
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Air, tampak optimistis menatap persaingan industri otomotif ke depan. Padahal,
perusahaan otomotif asal Korea Selatan ini punya tugas berat meruntuhkan
hegemoni mobil-mobil merek Jepang.
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Menanggapi persaingan tersebut, President Director PT Hyundai Mobil
Indonesia, Mukiat Sutikno memiliki pandangan sendiri. Dia menyebutkan, bila
kesulitan dalam persaingan tersebut adalah relatif.
“Sulit itu relatif ya. Tapi yang pasti dan paling penting itu customer kita, dan
mereka cukup terbuka dengan adanya merek apapun atau merek baru," ujarnya di
sela peluncuran New Santa Fe 2016 di Epicentrum Walk, Jakarta, Kamis, 18
Februari 2016.
Mukiat menjelaskan, peluang bagi seluruh pelaku industri otomotif di
Indonesia sangat terbuka lebar.Hal tersebut karena konsumen Tanah Air telah
2

mengerti produk dan tidak hanya mementingkan merek kendaraannya saja, namun
juga kualitas kendaraan.
"Konsumen sekarang kan sudah semakin mengerti mobil. Malah yang
tadinya tidak suka otomotif, sekarang berubah menjadi lebih mengerti akan suatu
produk" ujarnya menambahkan.
Selain itu, Hyundai juga sedang mempertimbangkan penambahan
investasi di Indonesia. Tetap optimis dengan pasar tahun ini, Mukiat yakin pada
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akhirnya semua merek yang berkompetisi akan tetap mendapatkan hati konsumen
setianya. "Kita yakin market Indonesia akan tumbuh luar biasa. Potensinya masih
sangat besar".

Dalam artikel ini, mobil Hyundai mempunyai banyak tugas-tugas
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daripada perusahaan Jepang. Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran,
perusahaan mengkombinasikan empat variabel yang sangat mendukung di dalam
menetukan strategi pemasaran, kombinasi keempat variabel itu dikenal dengan

©

istilah bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari harga (price), produk
(product), tempat (place), dan promosi (promotion).
Menurut Kotler & Armstrong (1997:48), “Bauran pemasaran atau
marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan,
harga, tempat, produk, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk
menghasilkan respons yang diinginkan dalam pasar sasaran”.
“Marketing mix adalah strategi mengkombinasikan kegiatan-kegiatan
marketing, agar tercipta kombinasi maksimal sehingga memunculkan hasil paling
memuaskan” (Alma, 2005:205).
3

Sumarmi dan Soeprihanto (2010:274) menjelaskan, “Marketing mix
adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem
pemasaran yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Dengan kata lain marketing
mix adalah kumpulan dari variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk
dapat mempengaruhi tanggapan konsumen”.
1. Price (Harga)
Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010:281) harga adalah, “Jumlah uang
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(ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk
mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya”. Setelah
produk yang diproduksi siap untuk dipasarkan, maka perusahaan akan
menentukan harga dari produk tersebut.
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2. Product (Produk)

Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010:274), “Produk adalah setiap apa saja
yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan,
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pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan”.
Produk tidak hanya selalu berupa barang tetapi bisa juga berupa jasa ataupun
gabungan dari keduanya.
3. Place (tempat)
Tempat dalam marketing mix biasa disebut dengan saluran tempat, saluran
dimana produk tersebut sampai kepada konsumen. Definisi dari Sumarni dan
Soeprihanto (2010:288) tentang saluran tempat adalah, “Saluran yang
digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk tersebut dari produsen
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sampai ke konsumen atau industri pemakai”.
4. Promotion (Promosi)
Menurut Tjiptono (2008:219), pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk
komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah
aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi,
danmengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia
menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang
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bersangkutan. Berdasarkan teori-teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
bauran pemasaran adalah sekelompok komponen pemasaran yang terdiri dari
4P: product, price, place dan promotion yang saling terkait satu sama lain,
dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen serta
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mencapai tujuan perusahaan.
1.2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan

latar

belakang

masalah

yang

dikemukakan,

maka

dapat

©

diidentifikasikan beberapa hal sebahagi berikut :
1. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian mobil Hyundai
di Yogyakarta?

2. Apakah terdapat pengaruh produk terhadap keputusan pembelian mobil
Hyundai di Yogyakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh tempat terhadap keputusan pembelian mobil
Hyundai di Yogyakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian mobil
5

Hyundai di Yogyakarta?
1.3.

Batasan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut:
1. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden
yang

dipilih

berdasarkan

kesediannya

untuk

mengisi

kuesioner.

Responden yang dipilih adalah masyarakat yang sudah atau pernah
mempunyai mobil Hyundai dan berdomisili di Yogyakarta. 100 responden
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diperoleh dari rumus dibawah ini
𝑍𝑆 2

N = [𝐸] [

1,96∗2,5 2
]
0,05

= 98

Z = drajat kepercayaan 95% dengan nilai Z = 1,96
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S = defiasi standar

E = rentang kesalahan nilai E = 0,05
Sumber = Kuncoro, 2013

2. Sebagai variable independen dalam penelitian adalah
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a. Harga

Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010:281) harga adalah “Jumlah uang
yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang
beserta pelayanannya”. Setelah produk yang diproduksi siap untuk
dipasarkan, maka perusahaan akan menentukan harga dariproduk tersebut.
b. Produk
Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010:274), “Produk adalah setiap apa
saja yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian,
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permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan
atau kebutuhan”. Produk tidak hanya selalu berupa barang tetapi bias juga
berupa jasa ataupun gabungan dari ke duanya
c. Tempat
Tempat dalam marketing mix biasa disebut dengan saluran tempat, saluran
di mana produk tersebut sampai kepada konsumen. Definisi dari Sumarni
danSoeprihanto (2010:288) tentang saluran tempat adalah, “Saluran yang
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digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk tersebut dari
produsen sampai ke konsumen atau industri pemakai”
d. Promosi
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Menurut Tjiptono (2008:219), pada hakikatnya promosi adalah suatu
bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi
pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan
informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar sasaran atas
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perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal
pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.
3. Sebagai Variable Dependent
Keputusan pembelian merupakan sebuah tindakan yang dilakukan konsumen
untuk membeli suatu produk. Setiap produsen pasti menjalankan berbagai
strategi agar konsumen memutuskan untuk memberli produknya.
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4. Penelitian Dlilakukan
Tanggal 6 Desember 2017 –
1.4.

Tanggal 31 Desember 2017

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak

capai adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian mobil
Hyundai di Yogyakarta.
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2. Untuk mengetahui pengaruh produk terhadap keputusan pembelian mobil
Hyundai di Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui pengaruh tempatterhadap keputusan pembelian mobil
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Hyundai di Yogyakarta.

4. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian
mobil Hyundai di Yogyakarta.
1.5.
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Manfat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukkan
bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan dan strategi dibidang pemasaran
untuk mengimbangi usaha bisnis mereka. Diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Marketing Mix Terhadap

Keputusan

Pembelian

Mobil

Hyundai

di

Yogyakarta,

peneliti

dapat

menyimpulkan bahwa penilaian responden terhadap variabel-variabel penelitian
ini secara umum sedikit cukup, karena dari hasil penelitian yang dilakukan, hanya

W
D

satu variabel menunjukkan hasil yang signifikan atau variabel berpengaruh
signifikat terhadap keputusan pembelian mobil Hyundai di Yogyakarta. Untuk
lebih jelas dapat dilihat berikut ini:
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa harga mempunyai
pengaruh terhadap proses keputusan pembelian mobil Hyundai di Yogyakarta. Hal
ini memberikan gambaran bahwa strategi penetapan harga yang murah dan
penetapan harga yang sebanding dengan fasilitas yang diterima oleh pengunjung
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belum mampu menarik konsumen untuk berkunjung ke mobil Hyundai di
Yogyakarta

Berdasarkan hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

produk tidak

berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian mobil Hyundai di Yogyakarta.
Hasil ini menunjukkan bahwa fasilitas produk dan daya tarik pembelian menjadi
pertimbangan konsumen untuk berkunjung ke mobil Hyundai di Yogyakarta
Berdasarkan

hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

tempat

tidak

berpengaruh terhadap proses keputusan ke mobil Hyundai di Yogyakarta. Hasil ini
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menunjukkan bahwa akses menuju ke mobil Hyundai di Yogyakarta dinilai mudah
dan cepat oleh responden, tempat showroom juga dinilai strategis serta kelusan
dan keamanan tempat parkir menjadi pertimbangan konsumen untuk berkunjung
ke mobil Hyundai di Yogyakarta.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi tidak
berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian mobil di Yogyakarta. Hasil ini
menunjukkan bahwa penggunaan iklan sebagai media promosi, dan hubungan
masyarakat yang dilakukan melalui pameran serta informasi dari mulut ke mulut
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menjadi pertimbangan konsumen untuk berkunjung ke mobil Hyundai di
Yogyakarta.

Sedangkan koefesien variabel harga (0,294), produk (0,146), tempat
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(0,087), promosi (0,040). Harga, produk, tempat dan Promosi menunjukkan nilai
yang positif, ini karna setiap peningkatan penilaian terhadap variabel tersebut
maka akan meningkatkan nilai keputusan pembelian.
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5.2.

Saran

1. Mobil Hyundai di Yogyakarta sebaiknya lebih memperhatikan harga,
karena dari hasil penelitian terbukti bahwa harga berpengaruh dominan
terhadap keputusan pembelian.
2. Untuk mendukung hasil penelitian ini disarankan kepada peneliti-peneliti
selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa dengan menambahkan
variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian
agar hasil penelitian dapat lebih lengkap.
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3. Peneliti selanjutnya agar menambah jumlah sampel yang lebih banyak
daripada penelitian ini.
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