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ABSTRACT 

   

 Telecommunication industry is one of the fastest 

growing industries in the world including in Indonesia. This 

is caused by the human need for the importance of 

telecommunications to community activities either directly 

or indirectly in an easy and fast way. Communication is the 

process of exchanging information between individuals 

through verbal and nonverbal means. Telecommunication, 

means the process of communication is done over long 

distances. 

The purpose of this study to determine the influence of 

price and promotion of consumer purchasing decisions. 

The sample in this research is 60 people who bought 

Mobile at Sinar kencana Rogojampi shop. Data collection 

was done by using questionnaire. 

 This research uses multiple linear regression 

analysis method, hypothesis test, and classical assumption 

test. The result of multiple linear regression analysis is The 

independent variable that has the most influence on the 

dependent variable is Price. The coefficient of 

determination (Adjusted R2) obtained by 0.716 or 71.6% 

This means that the proportion of the purchase decision 
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variation 71.6% can be explained by the variable Price and 

Promotion. The result of F test analysis stated that Price 

and Promotion variables simultaneously have a significant 

effect on purchasing decision. As for the results of t test 

stated that the variable Price and Promotion partially effect 

on consumer purchasing decisions on Mobile at the shop 

Sinar Kencana Banyuwangi... 

 

Keywords: Price, Promotion and Consumer Purchase 

Decision. 

 

ABSTRAK 

 

 Industri Telekomunikasi merupakan salah satu 

industri yang sangat pesat perkembanganya di dunia 

termasuk di Indonesia. Ini di sebabkan kebutuhan manusia 

akan pentingnya telekomunikasi terhadap kegiatan 

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan cara yang mudah dan cepat. Komunikasi adalah 

proses pertukaran informasi antar individu melalui cara 

verbal maupun nonverbal. Telekomunikasi, berarti proses 

komunikasi yang dilakukan melalui jarak jauh.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

harga dan promosi terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang 

yang membeli Handphone di toko Sinar kencana 

Rogojampi. Pengumpulan datanya dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

linear berganda, uji hipotesis , dan uji asumsi klasik. Hasil 

analisis regresi linear berganda yaitu Ŷ = 0,820 + 0,647 X1 

+ 0,199 X2. Variabel independen yang paling berpengaruh 
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terhadap variabel dependen adalah Harga. Koefisien 

determinasi (Adjusted R2) yang diperoleh sebesar 0,716 

atau 71,6% Artinya bahwa proposi variasi keputusan 

pembelian 71,6% dapat dijelaskan oleh variabel Harga dan 

Promosi. Hasil analisis uji F dinyatakan bahwa variabel 

Harga dan Promosi secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Sedangkan untuk hasil uji t 

dinyatakan bahwa variabel Harga dan Promosi 

berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Handphone di toko Sinar Kencana 

Banyuwangi. 

 

Kata kunci : Harga, Promosi dan Keputusan Pembelian 

Konsumen 
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PENDAHULUAN 

Industri 

Telekomunikasi 

merupakan salah satu 

industri yang sangat pesat 

perkembanganya di dunia 

termasuk di Indonesia. Ini 

di sebabkan kebutuhan 

manusia akan pentingnya 

telekomunikasi terhadap 

kegiatan masyarakat baik 

secara langsung maupun 

tidak langsung dengan 

cara yang mudah dan 

cepat. Komunikasi adalah 

proses pertukaran 

informasi antar individu 

melalui cara verbal 

maupun nonverbal. 

Telekomunikasi, berarti 

proses komunikasi yang 

dilakukan melalui jarak 

jauh. Dalam kaitannya 

dengan komunikasi 

elektronika, 

telekomunikasi 

mengandung pengertian 

ilmu, teknologi, dan cara-

cara atau prosedur 

pemindahan atau 

penyebaran informasi 

berupa: sinyal listrik 

melalui suatu media 

transmisi dalam jarak 

jauh.  

Salah satu sarana 

komunikasi yang 

merupakan kebutuhan inti 

dalam masyarakat salah 

satunya adalah 

handphone berbasis 

android yang sedang 

buming di tahun-tahun 

terakhir ini. Kebutuhan 

akan canggihnya alat 

telekomunikasi ini akan 

terus meningkat seiring 

dengan peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat di wilayah 

pemasaran telekomukasi 

tersebut. Wilayah 

Indonesia terbagi atas 

berbagai wilayah bahkan 

pulau yang luas. Hal ini 

tentu akan membutuhkan 

sarana komunikasi yang 

cepat untuk saling 

berkomunikasi baik antar 

wilayah maupun antar 

pulau. Berkembangnya 

industri telekomunikasi di 

dunia tentu sangat 

berpengaruh bagi bangsa 
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Indonesia, di mana begitu 

banyaknya jenis dan tipe 

handphone dari berbagai 

macam merek terus 

menyemarakan pasar 

telekomunikasi di 

Indonesia. Melihat 

Indonesia merupakan 

pasar yang cukup 

potensial.Hal ini menjadi 

peluang bagi para pelaku 

pengusaha 

telekomunikasi di 

Indonesia untuk dapat 

memanfaatkan 

kesempatan ini. Akan 

tetapi penurunan daya 

beli masyarakat akibat 

krisis ekonomi tentu akan 

mempengaruhi keputusan 

pembelian dari 

handphone tersebut. 

 Akibat kondisi 

ekonomi yang kurang 

menentu memaksa 

produsen telekomunikasi 

untuk menghasilkan 

handphone yang cocok 

dengankondisi pasar 

masyarakat, sehingga 

tetap terjangkau oleh 

masyarakat.  

Dalam dunia 

usaha, banyak masalah 

yang harus dihadapi oleh 

perusahaan terutama 

yang berhubungan 

dengan upaya 

memasarkan produknya 

kepasar yang ada. Pada 

dasarnya setiap 

perusahaan didirikan 

untuk memperoleh laba 

melalui kegiatan 

pemasaran. Karena 

keuntungan digunakan 

oleh perusahaan untuk 

mempertahankan 

kelangsungan hidupnya 

serta untuk 

pengembangan sarana 

usahanya. Beberapa 

faktor yang merupakan 

variabel yang dapat 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

yaitu salah satunya harga 

dan promosi penjualan 

produk. Barang atau 

produk adalah komponen 

paling utama yang harus 

tersedia dalam suatu 

perusahaan dalam bidang 

penjualan produk. Harga 
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juga variabel yang bisa 

menentukan keputusan 

pembelian oleh 

konsumen. Sebelum 

membeli suatu produk 

konsumen atau 

pelanggan akan 

membandingkan dengan 

harga pesaing lainnya.  

Usaha perusahaan 

yang selalu dilakukan 

dalam rangka 

menjalankan program 

pemasaran guna 

memperkenalkan produk 

yang dihasilkan kepada 

calon-calon konsumen 

dan untuk 

mempertahankan 

konsumen yang ada 

adalah melalui promosi. 

Selain itu peranan 

karyawan yang ada juga 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian, 

karena itu hendaknya 

perusahaan dapat 

memberikan motivasi 

agar karyawan 

memberikan pelayanan 

secara maksimal kepada 

calon konsumen. Hal 

tersebut tergantung pada 

kebutuhan dan 

kemampuan perusahaan. 

Komponen tersebut 

memang sangat berkaitan 

dalam upaya kegiatan 

mencari dan 

mendapatkan perhatian 

dari calon pembeli, 

menciptakan dan 

menumbuhkan rasa 

tertarik pada diri 

konsumen atas barang 

atau jasa. 

Toko Sinar 

Kencana adalah 

perusahaan yang 

bergerak dalam bidang 

penjualan alat 

telekomunikasi salah 

satunya adalah 

handphone berbabis 

android. Sehingga dalam 

memasarkan produknya 

perusahaan 

membutuhkan beberapa 

usaha bagaimana cara 

agar produk handphone 

yang dijual bisa laku 

dipasaran. Kondisi ini 

mendorong perusahaan 

untuk menetapkan 



Analisis Pengaruh Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan 
Pembelian Handphone Android Pada Toko Sinar Kencana Rogojampi 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.13 No.38 Agustus 2016 Page 86 
 

strategi penetapan harga 

dan promosi yang 

maksimal. Adanya 

persaingan harga dari 

perusahaan pesaing 

lainnya harus menjadi 

perhatian lebih untuk 

perusahaan Toko Sinar 

Kencana dalam 

meningkatkan 

penjualannya. 

 

METODE 

Penelitian ini 

dilakukan pada Toko 

Sinar Kencana Rogojampi 

yng beralokasikan di Jl. 

Raya Pasar No.140 Ds. 

Rogojampi Kec. 

Rogojampi Kab. 

Banyuwangi. 

Penentuan jumlah 

sampel menurut Hair 

(1995:129), yang 

memegang peranan 

penting dalam estimasi 

dan interprestasi hasil 

maka ukuran sampel 

yang ideal dan 

respresentatif adalah 

tergantung pada jumlah 

variabel dikalikan 15 

sampai dengan 20. Jadi 

jumlah sampel dalam 

penelitian ini berdasarkan 

pada teori yang 

dikemukakan oleh Hair 

adalah 3 x 20 = 60 Orang. 

Sedangkan teknik 

pengambilan samplingnya 

menggunakan teknik 

accidental sampling. 

 

HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

Berada di jantung 

kota Rogojampi Tepatnya 

di Pasar Rogojampi, Toko 

Sinar Kencana dapat di 

katakan Toko handphone 

dan laptop beserta 

acsesories terlengkap di 

kota Rogojampi. Toko ini 

berdiri sejak tahun 2012 

merupakan cerita panjang 

dari proses berdirinya 

toko handphone dan 

acsesories tersebut. 

Berawal dari maraknya 

pembelian Handphone 

merk China hingga 

munculnya gadget terbaru 

sampai sekarang, pemilik 

toko memiliki ide untuk 
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mendirikan toko Sinar 

Kencana tersebut.  

Seiring 

berkembangnya jaman 

pembelian Handphone 

sudah merupakan hal 

yang wajar bagi 

masyarakat, terlebih 

Handphone sudah 

menjadi kebutuhan yang 

memang bisa di katakan 

penting. Toko Sinar 

kencana terus gencar 

mempromosikan dirinya 

sebagai salah satu toko 

HP yang berkualitas dan 

dapat bersaing di Era 

Pemasaran.  

 Berdasarkan hasil 

uji validitas, dapat 

diketahui dari masing-

masing item pertanyaan 

yang digunakan dalam 

penelitian ini mempunyai 

nilai r hitung > r tabel. Hal 

ini berarti item pertanyaan 

yang digunakan dalam 

penelitian ini valid dan 

layak digunakan sebagai 

pengumpul data. 

 Sedangkan 

berdasarkan uji reliabilitas 

dapat disimpulkan bahwa 

item pertanyaan yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

reliabel, karena dari hasil 

pengujian diperoleh 

koefisien Cronbach Alpha 

(α) lebih besar dari 0,6. 

Hasil uji regresi 

linier berganda, dapat 

diperoleh hasil 

persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut 

:  

Ŷ = 0,820 + 0,647 X1 + 

0,199 X2  

Analisis dari hasil 

persamaan regresi linier 

berganda tersebut dapat 

dinyatakan sebagai 

berikut:  

a. b0 = 0,820 artinya 

potongan garis regresi 

dengan sumbu Y terletak 

pada titik 0,820.  

b. b1 = 0,647 artinya 

apabila variabel Harga 

(X1) mengalami kenaikan 

satu skor maka akan 

menaikkan Keputusan 

Pembelian sebesar 0,647 
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dengan asumsi variabel 

lainnya tetap.  

c. b2 = 0,199 artinya 

apabila variabel Promosi 

(X2) mengalami kenaikan 

satu skor maka akan 

meningkatkan Keputusan 

Pembelian sebesar 0,199 

dengan asumsi variabel 

lain tetap.  

Karena nilai F 

hitung = 30,036 lebih 

besar dari nilai F tabel = 

3,16 maka Ho ditolak, 

yang berarti variabel 

bebas Harga (X1) dan 

Promosi (X2) secara 

bersama-sama 

berpengaruh signifikasi 

terhadap variabel terikat 

Keputusan Pembelian (Y) 

Handphone android pada 

Toko Sinar Kencana 

Rogojampi. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini 

bertujuan untuk meneliti 

pengaruh Harga (X1) dan 

Promosi (X2) terhadap 

keputusan pembelian (Y) 

handphone android pada 

Toko Sinar Kencana 

Rogojampi. Berdasarkan 

hasil analisis data dapat 

diambil kesimpulan 

sebagai berikut :  

a. Analisis Regresi Linear 

Berganda  

 

Diperoleh regresi linear 

berganda sebagai berikut 

:  

Ϋ = α + β1X1 + β2X2  

Ŷ = 0,820 + 0,647 X1 + 

0,199 X2  

Berdasarkan persamaan 

tersebut masing – masing 

analisi dapat di 

interpretasikan sebagai 

berikut :  

1) α = 0,820 artinya 

perpotongan dalam garis 

regresi dengan sumbu Ϋ.  

2) β1 = 0,647 artinya jika 

terjadi perubahan atau 

kenaikan skor pada Harga 

(X1) maka skor 

Keputusan Pembelian (Y) 

Handphone android pada 

Toko Sinar Kencana 

Rogojampi akan 

mengalami kenaikan 

sebesar 0,647 dengan 
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asumsi nilai dari variabel 

lain tetap.  

3) β2 = 0,199 artinya jika 

terjadi perubahan atau 

kenaikan skor pada 

Promosi (X2) maka skor 

Keputusan Pembelian (Y) 

Handphone android pada 

Toko Sinar Kencana 

Rogojampi akan 

mengalami kenaikan 

sebesar 0,199 dengan 

asumsi nilai dari variabel 

lain tetap.  

Dari analisis 

tersebut maka diketahui 

koefisien regresi Harga 

(X1) dan Promosi 

berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) 

Handphone android pada 

Toko Sinar Kencana 

Rogojampi. 
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