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ABSTRAK 

ANALISA SEGMENTASI PASAR MELALUI PROMOSI PRODUK DAN 

PENINGKATAN PELAYANAN YANG BERDAMPAK PADA 

PENINGKATAN MINAT BELI MASYARAKAT DI  

PT. UNITY MITRA ABADI 

 

Kuras Purba 

Universitas Prima Indonesia 

 

Penelitian dilakukan di PT. Unity Mitra Abadi .Tujuan dari penelitian ini 

adalah Untuk dengan fokus pada peningkatan minat beli masyarakat pada PT unity 

Mitra Abadi. . pemilihan objek disebabkan karena terjadinya penurunan loyalitas 

pelanggan. Loyalitas adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali 

atau berlangganan kembali suatu produk/jasa pilihan di masa akan datang. Harga 

menjadi sebuah faktor yang menentukan loyalitas konsumen. Harga yang ditawarkan 

sebuah perusahaan lebih tinggi dibanding perusahaan lain, tak menutup kemungkinan 

bahwa konsumen akan berpikir dua kali sebelum membeli produk yang ditawarkan. 

Minat beli merupakan sesuatu yang diyakini oleh pelanggan/konsumen. Jika sebuah 

produk memiliki citra merek yang positif, pastinya merupakan sebuah kebanggan 

bagi perusahaan tersebut dan merupakan kemenangan tersendiri bagi perusahaan 

tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori-teori manajemen 

pemasaran yang berkaitan dengan harga, citra merek dan loyalitas pelanggan. Metode 

penelitian adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengujian data menggunakan rumus 

sampling jenuh. Metode pengumpulan data wawancara, pembagian kuesioner dan 

studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, 

koefisien determinasi pengujian secara simultan (Uji-F) dan secara parsial (Uji-t). 

Populasi yang digunakan adalah konsumen sebesar 70 orang dan jumlah sampel yang 

digunakan adalah 70 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga dan citra 

merek secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan dengan nilai koefisien determinasi  sebesar 54,7% dan sisanya sebesar 

45,3% dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang tidak diteliti seperti kualitas 

produk, pelayanan dan lokasi.Dengan nilai Fhitung > Ftabel (42.558>3,13) dan nilai uji t 

thitung > ttabel variabel harga (5.446>1,996) dan variabel citra merek (3.090>1,996). 

Dengan demikian harga dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 

Kata Kunci : Promosi Produk, Pelayanan, Minat Beli  

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 PT. Unity Mitra Abadi Medan 

merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak pada bidang usaha asuransi 

panin life yaitu asuransi jiwa dan 

asuransi kesehatan di Medan. 

Perusahaan  berdiri pada tahun 2009 

berdasarkan hasil wawancara dan studi 

dokumentasi yang dilakukan. PT. Unity 

Mitra Abadi mengalami masalah pada 

keputusan pembelian yang berpengaruh 

terhadap menurunnya penjualan 

perusahaan 

I.1 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan di atas, dapat dibuat 

identifikasi masalah pada penelitian ini, 

yaitu :  

1. Promosi yang dilakukan PT. Unity 

Mitra Abadi mengalami masalah 

dikarenakan masih tidak tepatnya 

perusahaan dalam menggunakan 

bauran promosi. 

2. Kualitas pelayanan yang diberikan 

kurang baik seperti pelayanan yang 

diberikan lambat sehingga tidak 

menarik minat konsumen. 

3. Keputusan pembelian yang belum 

optimal yang dicerminkan dari 

menurunnya data target penjualan 

pada perusahaan. 

 

I.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan 

identifikasi masalah yang telah diuraikan, 

dapat dibuat perumusan masalah yaitu :  

1. Bagaimana pengaruh promosi 

terhadap keputusan pembelian pada 

PT. Unity Mitra Abadi Medan? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap keputusan 

pembelian pada PT. Unity Mitra 

Abadi Medan? 



3. Bagaimana pengaruh promosi dan 

kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian pada PT. Unity 

Mitra Abadi Medan? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh promosi terhadap 

keputusan pembelian pada PT. Unity 

Mitra Abadi Medan. 

2. Untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian pada PT. Unity 

Mitra Abadi Medan. 

3. Untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh promosi dan kualitas 

pelayanan terhadap keputusan 

pembelian pada PT. Unity Mitra 

Abadi Medan. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai dasar peningkatan 

pengetahuan mengenai pengaruh 

promosi dan kualitas pelayanan 

terhadap keputusan pelanggan pada 

perusahaan. 

2. Bagi Fakultas 

Sebagai tambahan jumlah hasil karya 

mahasiswa yang dapat menjadi 

referensi bagi Fakultas Ekonomi 

Manajemen, Universitas Prima 

Indonesia (UNPRI). 

3. Bagi PT. Unity Mitra Abadi Medan 

Sebagai dasar peningkatan keputusan 

pelanggan di masa yang akan datang 

dengan peningkatan promosi yang 

memadai dan perbaikan kualitas 

pelayanan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 



Sebagai bahan acuan bagi peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti 

masalah yang sama maupun yang 

berkaitan dengan masalah peneliti 

ini. 

 

LANDASAN TEORI 

Teori Promosi  

Menurut Herlambang (2014: 34) 

menyatakan bahwa promosi merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk mengkomunikasikan manfaat dari 

produknya dan untuk menyakinkan 

konsumen sasaran untuk membeli 

produknya. 

 Menurut Setiyaningrum dkk 

(2015: 223) menyatakan bahwa promosi 

merupakan sebuah mekanisme 

komunikasi pemasaran, pertukaran 

informasi antara pembeli dan penjual. 

 Dari beberapa pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa promosi 

adalah sebuah mekanisme komunikasi 

pemasaran atau kegiatan yang ditujukan 

untuk mempengaruhi konsumen dan 

mengkomunikasikan manfaat dari 

produknya 

Indikator Promosi 

Menurut Setiyaningrum dkk (2015: 233) 

ada beberapa indikator promosi yaitu 

sebagai berikut : 

1. Iklan : Bentuk presentasi bukan 

personal (nonpersonal) dan 

promosi atas gagasan, barang, 

atau jasa oleh seseorang atau 

sponsor yang teridentifikasi 

dalam media, seperti majalah, 

koran, poster, pengiriman surat 

secara langsung (direct mail), 

radio, televisi, katalog, dan 

sirkuler. 

2. Penjualan Pribadi (Personal 

Selling) : sebuah presentasi oral 

dalam pembicaraan dengan satu 

atau beberapa pembeli 

prospektif, tujuannya melakukan 

penjualan. 



3. Promosi Penjualan (Sales 

Promotion) : kegiatan-kegiatan 

pemasaran, selain penjualan 

pribadi, iklan, dan publikasi yang 

menstimulasi pembelian 

konsumen serta efektivitas 

penyalur, seperti display, 

pertunjukan dan pameran, 

demonstrasi, kupon, kontes, dan 

usaha-usaha penjualan tidak rutin 

lainnya. Hal ini biasanya 

merupakan kegiatan jangka 

pendek. 

4. Hubungan Masyarakat (Public 

Relations) : menyangkut 

sejumlah usaha berkomunikasi 

untuk mendukung sikap dan 

opini publik terhadap organisasi 

serta produknya. Bentuk promosi 

tidak secara spesifik 

menyampaikan berita mengenai 

penjualan produk perusahaan. 

Usaha pemasar dalam hal ini 

lebih seolah-olah menyampaikan 

berita daripada melaksanakan 

komunikasi penjualan langsung 

kepada pelanggan. Public 

relations atau biasa disebut PR 

dapat dilakukan dengan 

menyampaikan secara berlebihan 

informasi mengenai perusahaan 

atau produk. Jika dilaksanakan 

dengan tepat, bentuk ini dapat 

mendukung secara efektif 

penjualan produk. 

5. Publikasi : Menciptakan sikap 

dan opini yang baik terhadap 

perusahaan serta produknya, 

dengan mengembangkan berita 

komersial yang signifikan dalam 

media massa mengenai 

perusahaan dan produknya atau 



dengan memperoleh presentasi 

yang menguntungkan di radio, 

televisi, atau sebuah pertunjukan. 

Tidak seperti iklan, biaya media 

promosi ini tidak dibayar oleh 

sponsor, karena dianggap bagian 

dari kejadian sehari-hari atau 

penemuan baru, seperti obat dan 

teknologi baru yang 

meningkatkan manfaat serta 

efisiensi dan efektivitas yang 

dirasakan harus disampaikan 

oleh penerbit berita tersebut. 

Kredibilitas berita tersebut lebih 

tinggi daripada iklan yang 

disampaikan kepada konsumen, 

karena dianggap sebuah berita. 

 

Teori Kualitas Pelayanan  

Menurut Sangadji dan Sopiah 

(2013:99), “Kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan”. 

Menurut Abdullah dan Tantri 

(2014:44), “Kualitas adalah keseluruhan 

ciri dan karakteristik suatu barang atau 

jasa yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan maupun 

yang tersirat. 

Dari pengertian di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan seberapa baik 

kemampuan untuk memuaskan dan 

memberikan manfaat kepada pelanggan.  

 Indikator Kualitas Pelayanan 

Menurut Suparyanto dan Rosad 

(2015:134), indikator kualitas adalah 

sebagai berikut: 

1. Keandalan (reliability)  

Kemampuan perusahaan untuk 



memberikan jasa sesuai dengan yang 

dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Keandalan antara lain 

ditunjukan dengan ketepatan waktu, 

pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan tanpa kesalahan, sikap 

simpatik, dan tingkat akurasi tinggi. 

2. Daya tanggap (responsiveness) 

Kebijakan untuk membantu dan 

memberikan jasa yang cepat 

(responsif), dan tepat kepada 

pelanggan, dengan penyampaian 

informasi yang jelas. 

3. Empati (emphaty) 

Memberikan perhatian yang tulus 

dan bersifat pribadi yang diberikan 

kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan 

pelanggan, memahami keluhan 

setiap pelanggan, mengetahui 

identitas pribadi pelanggan dan 

memanfaatkannya untuk 

memberikan pelayanan terbaik yang 

memuaskan kepada setiap 

pelanggan. 

4. Jaminan (assurance) 

Jaminan pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sikap dapat 

dipercaya yang dimiliki karyawan. 

Hal ini meliputi beberapa komponen 

antara lain komunikasi, kredibilitas, 

keamanan, dan kompetensi. 

5. Berwujud (tangible) 

Kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensi bukti fisik 

kepada pihak eksternal. Bukti fiisik 

ini antara lain gedung, mesin, 

peralatan, lahan parkir, kebersihan, 

serta penampilan pegawai. 

 

Teori Tentang Keputusan Pembelian  

. Menurut Marwanto (2015: 86) 

menyatakan bahwa perilaku konsumen 



terlihat ketika mencari informasi tentang 

produk yang akan ia beli, ketika ia 

membeli produk sampai akhirnya produk 

itu tidak terpakai lagi. 

Indikator Keputusan Pembelian 

Menurut Sunyoto (2014:283), setiap 

keputusan membeli mempunyai struktur 

sebanyak tujuh. Komponen-komponen 

tersebut adalah: 

1. Keputusan tentang jenis produk. 

Konsumen dapat mengambil keputusan 

untuk membeli sebuah produk. Dalam hal 

ini perusahaan harus memusatkan 

perhatiannya kepada orang-orang yang 

berminat membeli produk serta alternatif 

lain yang mereka pertimbangkan. 

2. Keputusan tentang bentuk 

produk. 

Keputusan ini menyangkut 

pula ukuran, mutu suara, 

corak dan sebagainya. Dalam 

hal ini perusahaan harus 

melakukan riset pemasaran 

untuk mengetahui kesukaan 

konsumen tentang produk 

bersangkutan agar dapat 

memaksimumkan daya tarik 

mereknya. 

3. Keputusan tentang merek. 

Konsumen harus mengambil keputusan 

tentang merek mana yang akan dibeli. 

Setiap merek memiliki perbedaan-

perbedaan tersendiri. Dalam hal ini 

perusahaan harus mengetahui bagaimana 

konsumen memilih sebuah merek. 

Keputusan tentang penjualny berbeda-

beda dari pada pembeli. 

6. Keputusan tentang waktu 

pembelian. Konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang berapa banyak produk 

yang akan dibelinya pada suatu saat. 



Dalam hal ini perusahaan harus 

mempersiapkan banyaknya produk sesuai 

dengan keinginan yang berbeda-beda dari 

para pembeli 

7. Keputusan tentang cara 

pembayaran. Konsumen harus mengambil 

keputusan tentang metode atau cara 

pembayaran produk yang dibeli, apakah 

secara tunai atau dengan cicilan. 

Keputusan tersebut akan mempengaruhi 

keputusan tentang penjual dan jumlah 

pembeliannya. Dalam hal ini perusahaan 

harus mengetahui keinginan terhadap cara 

pembayarannya 

Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka konseptual 

yang telah diuraikan, maka hipotesis 

penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : 

H1 : Promosi secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada PT. Unity Mitra 

Abadi Medan. 

H2 :  Kualitas Pelayanan secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada PT. Unity Mitra 

Abadi Medan. 

H3 :  Promosi dan Kualitas Pelayanan 

secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

pada PT. Unity Mitra Abadi 

Medan. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada PT. 

Unity Mitra Abadi yang terletak di jalan 

Medan. Penelitian dilakukan pada bulan 

April 2017 sampai September 2017. 

Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:5). 

Metode penelitian bisa diartikan sebagai 

cara ilmiah untuk mendapat data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembbangkan dan dibuktikan. Suatu 



pengetahuan tertentu sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah dalam bisnis. 

 

Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kuantitatif 

karena penelitian ini memiliki alur yang 

jelas dan teratur. Menurut Siregar (2014: 

30), pendekatan kuantitatif 

mementingkan adanya variabel-variabel 

sebagai objek penelitian, dan variabel-

variabel tersebut harus didefinisikan 

dalam bentuk operasionalisasi dari 

masing-masing variabel. 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut 

Siregar (2014: 15), jenis penelitian ini 

adalah deskriptif kuantitatif, yaitu 

dimana penelitian yang digunakan 

dengan pengamatan pada objek yang 

diteliti untuk informasi dalam bentuk 

penyajian dan data dalam bentuk angka 

ataupun bentuk pengujian statistik 

Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah 

deskriptif eksplanatory. Menurut Siregar 

(2014: 14-15), sesuai dengan tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh promosi, merek terhadap 

keputusan pelanggan, maka peneliti 

menggunakan jenis eksplanasi 

(eksplanatory). 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi 

Pada penelitian ini populasinya 

adalah konsumen yang memiliki 

asuransi di atas 3 polis pada PT. Unity 

Mitra Abadi Medan yang berjumlah 

1372 orang. 

Sampel 

Dalam penelitian ini, teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

adalah sampling purposive.  

Jenis dan Sumber Data 

Menurut Siregar (2014: 37), jenis 

dan sumber data yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini, yakni: 

1. Data primer  

2. Data sekunder 



Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2010:126), 

bila setiap butir pertanyaan bernilai 

positif dan besarnya melewati r-kritis 

yaitu 0,3 maka butir pertanyaan 

dianggap valid. 

Uji Validitas Variabel Promosi (X1) 

Sepuluh pertanyaan yang 

diajukan untuk variabel promosi 

dinyatakan semuanya valid karena nilai 

koefisien korelasi lebih besar dari 0.30 

Uji Validitas Variabel Kualitas 

Pelayanan (X2) 

Sepuluh pertanyaan yang 

diajukan untuk variabel kualitas 

pelayanan dinyatakan semuanya valid 

karena nilai koefisien korelasi lebih 

besar dari 0.30. 

Uji Reabilitas  

Menurut Siregar (2014: 90), kriteria 

pengujian reliabilitas adalah sebagai 

berikut : 

1. Jika nilai Cronbach Alpha > 

0,60 maka dinyatakan 

reliable. 

2. Jika nilai Cronbach Alpha < 

0,60 maka dinyatakan tidak 

reliable. 

Tabel III.6 

Uji Reliabilitas Variabel 

Variabe

l 

Cronbac

h’s 

Alpha 

N of 

Ite

ms 

Keterang

an 

Promosi 

(X1) 

0.900 10 Reliabel  

Kualitas 

Pelayan

an (X2) 

0.895 10 Reliabel  

Keputus

an 

Pembeli

an (Y) 

0.871 10 Reliabel  

Sumber : Hasil Penelitian Output SPSS, 

2017 

 

 Dari Tabel III.6 terlihat bahwa 

nilai cronbach’s alpha dari masing-

masing variabel di atas nilai 0.6 yang 

berarti menyatakan bahwa setiap 

variabel dalam penelitian ini reliabilitas. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

IV.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 



IV.2.1 Uji Normalitas 

   

 
 

Sumber : Data Diolah SPSS, 2017 

 

Gambar IV.2 

Hasil Uji Normalitas dengan Metode 

Histogram 

 

 Dari Gambar IV.2, dapat dilihat 

bahwa data menyebar hingga 

membentuk sebuah bentuk lonceng dan 

distribusi data tersebut tidak melenceng 

ke kanan dan ke kiri, maka pengujian 

data tersebut dinyatakan berdistribusi 

normal. 

 
Sumber : Data Diolah SPSS, 2017 

 

Gambar IV.3 

Hasil Uji Normalitas dengan Metode 

P-P Plot 

 

 Dari Gambar IV.3, dapat dilihat 

bahwa data menyebar di sekitar garis 

diagonal, dan tidak ada data yang 

letaknya jauh dari garis diagonal 

tersebut, maka data dinyatakan 

berdistribusi normal. 

2. Uji menggunakan Statistik yaitu 

metode Kolmogorov-Smirnov 

Tabel IV.9 

Hasil Uji Normalitas dengan Metode 

Kolmogorov-Smirnov 

 Unstandardize

d Residual 

N 96 

Normal Mean .0000000 



Parametersa,

b 

Std. 

Deviatio

n 

4.29621834 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .080 

Positive .049 

Negative -.080 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 

.783 

Asymp. Sig. (2-tailed) .573 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data Diolah SPSS, 2017 

 

 Pada Tabel IV.9, dapat dilihat 

bahwa nilai Asympy.Sig (2-tailed) 

sebesar 0,573 lebih besar dari tingkat 

signifikansi 0,05 atau 5%, maka data 

tersebut dinyatakan berdistribusi normal. 

IV.2.2 Uji Multikolinieritas 

    Tabel 

IV.10 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Collinearity 

Statistics 

Toleranc

e 

VIF 

1 

Promosi 
.841 1.18

9 

Kualitas_Pelayana

n 

.841 1.18

9 

a. Dependent Variable: 

Keputusan_Pembelian 

Sumber : Data Diolah SPSS, 2017 

 

 Dari Tabel IV.10, dapat dilihat 

bahwa nilai tolerance tiap variabel 

independen sebesar X1 = 0.841 dan X2 = 

0.841 lebih besar dari 0,1, sedangkan 

nilai VIF tiap variabel independen 

sebesar X1 = 1.189 dan X2 = 1.189, 

mendekati nilai 1.0, maka data tersebut 

dinyatakan terbebas dari 

multikolinieritas. 

IV.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heterokedastisitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi, terjadi ketidaksamaan varians 

dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Uji Heteroskedastisitas 

terbagi menjadi 2 pengujian, yaitu : 

1. Uji menggunakan grafik 

Scatterplot 

Apabila penyebaran data yang 



tidak beraturan dengan tidak 

berdekatan satu sama lain dan 

menjauhi garis 0 maka terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada 

gambar IV.4 berikut ini : 

 
 

Sumber : Data Diolah SPSS, 2017 

 

Gambar IV.4. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan 

Metode Scatterplot 

 Dari Gambar IV.4, dapat dilihat 

bahwa data tersebut menyebar tidak 

beraturan dengan tidak membentuk suatu 

pola tertentu dan menjauhi titik 0, maka 

data tersebut dinyatakan terbebas dari 

heteroskedastisitas. 

2. Uji dengan menggunakan 

statistic yaitu dengan metode 

Glejser 

Kriterianya yaitu apabila nilai 

Asymp. Sig. lebih besar dari 0,05 

maka data terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada 

Tabel IV.11 berikut ini : 

Tabel IV.11 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

dengan Metode Glejser 

Model Unstand

ardized 

Coeffici

ents 

Standa

rdized 

Coeffi

cients 

t Si

g. 

B Std

. 

Err

or 

Beta 

1 

(Constant) 

1.5

05 

1.1

72 

 1.

28

4 

.2

0

2 

Promosi 

.06

6 

.05

1 

.142 1.

27

9 

.2

0

4 

Kualitas_P

elayanan 

.03

1 

.05

3 

.066 .5

93 

.5

5

4 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber : Data Diolah SPSS, 2017 

 

 Dari Tabel IV.11, dapat dilihat 



bahwa nilai Asymp. Sig. tiap variabel 

independen sebesar X1 = 0.204 dan X2 = 

0.554 lebih besar dari 0.05, maka data 

tersebut dinyatakan terbebas dari 

heteroskedastisitas. 

 

IV.3 Hasil Analisis Data Penelitian  

IV.3.1 Model Penelitian 

Tabel IV.12 

Koefisien Regresi 

Model Unstandar

dized 

Coefficient

s 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

B Std. 

Erro

r 

Beta 

1 

(Constant) 
8.12

0 

2.04

0 

 

Promosi .389 .090 .411 

Kualitas_Pela

yanan 

.230 .092 .236 

Sumber : Data Diolah SPSS, 2017 

 

Keputusan Pembelian = 8.120 + 0.389 

Promosi + 0.230 Kualitas Pelayanan 

IV.3.2 Koefisien Determinasi 

Hipotesis 

.      Tabel 

IV.13 

Koefisien Determinasi 

Mode

l 

R R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

1 
.549

a 

.302 .287 4.342 

a. Predictors: (Constant), 

Kualitas_Pelayanan, Promosi 

b. Dependent Variable: 

Keputusan_Pembelian 

Sumber : Data Diolah SPSS, 2017 

 

Berdasarkan Tabel IV.13, dapat 

dilihat bahwa nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R2) adalah sebesar 0.287. Hal 

ini menunjukkan bahwa 28.7% variasi 

variabel Keputusan Pembelian (Y) dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel promosi 

(X1) dan variabel kualitas pelayanan 

(X2), sedangkan sisanya 71.3% 

merupakan variasi variabel lain yang 

tidak dijelaskan dalam penelitian ini, 

seperti kualitas produk, harga, saluran 



distribusi dan sebagainya. 

 

IV.3.3 Pengujian Hipotesis Secara 

Simultan (Uji-F) 

Dari rumus di atas maka didapat 

nilai dari Ftabel = F (0.05) (2,93) = 3.090. 

Model Sum 

of 

Squa

res 

df Mea

n 

Squa

re 

F Sig. 

1 

Reg

ressi

on 

757.

497 

2 378.

748 

20.

08

8 

.000b 

Resi

dual 

1753

.462 

93 18.8

54 

  

Tota

l 

2510

.958 

95    

a. Dependent Variable: Keputusan_Pembelian 

b. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, 

Promosi 

 

Hasil pengujian hipotesis secara 

simultan dapat dilihat pada Tabel IV.14 

berikut  

Tabel IV.14 

Hasil Uji-F 

Sumber : Data Diolah SPSS, 2017 

 

Berdasarkan Tabel IV.14, dapat 

dilihat bahwa nilai Fhitung adalah sebesar 

20.088 > Ftabel sebesar 3.09 dengan Sig. 

0.000 < 0.05. Hal ini menunjukkan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal 

ini berarti variabel promosi (X1) dan 

variabel kualitas pelayanan (X2) secara 

simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) pada PT Unity Mitra 

Abadi Medan. 

 

IV.3.4 Pengujian Hipotesis Secara 

Parsial (Uji-t) 

Dari rumus di atas maka didapat 

nilai dari ttabel = t (0.05/2) (94) = 1,985. 

Hasil pengujian hipotesis secara 

parsial dapat dilihat pada Tabel IV.15 

berikut : 

Tabel IV.15 

Hasil Uji-t 

Model Unstand

ardized 

Coeffici

ents 

Standa

rdized 

Coeffi

cients 

t Si

g. 



B Std

. 

Err

or 

Beta 

1 

(Constant) 

8.1

20 

2.0

40 

 3.

98

0 

.0

0

0 

Promosi 

.38

9 

.09

0 

.411 4.

34

7 

.0

0

0 

Kualitas_P

elayanan 

.23

0 

.09

2 

.236 2.

49

7 

.0

1

4 

a. Dependent Variable: 

Keputusan_Pembelian 

Sumber : Data Diolah SPSS, 2017 

 

 Berdasarkan Tabel IV.15, dapat dilihat 

bahwa : 

1. Variabel promosi memiliki nilai 

thitung sebesar 4,347 dan nilai ttabel 

sebesar 1,985 maka nilai thitung > 

ttabel (4,347 > 1,985) dengan nilai 

signifikan sebesar 0.000 < 0.05, 

sehingga hasil penelitian 

menolak H0 dan menerima H1. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel 

promosi (X1) secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y) pada PT Unity 

Mitra Abadi Medan. 

2. Variabel lokasi memiliki nilai 

thitung sebesar 2,497 dan nilai ttabel 

sebesar 1,985 maka nilai thitung > 

ttabel (2,497 > 1,985) dengan nilai 

signifikan sebesar 0.014 < 0.05, 

sehingga hasil penelitian 

menolak H0 dan menerima H1. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel 

kualitas pelayanan (X2) secara 

parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y) pada PT Unity 

Mitra Abadi Medan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 



Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Variabel promosi (X1) secara 

parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y) pada PT Unity 

Mitra Abadi Medan sebesar 

4,347 dan nilai ttabel sebesar 1,985 

maka nilai thitung > ttabel (4,347 > 

1,985) dengan nilai signifikan 

sebesar 0.000 < 0.05.  

2. Variabel kualitas pelayanan (X2) 

secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y) pada 

PT Unity Mitra Abadi Medan 

sebesar 2,497 dan nilai ttabel 

sebesar 1,985 maka nilai thitung > 

ttabel (2,497 > 1,985) dengan nilai 

signifikan sebesar 0.014 < 0.05. 

3. Variabel promosi (X1) dan 

variabel kualitas pelayanan (X2) 

secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y) pada 

PT Unity Mitra Abadi Medan 

dengan nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R2) adalah 

sebesar 28.7% dan 71.3% 

dipengaruhi oleh variabel lain 

seperti kualitas produk, harga, 

saluran distribusi dan sebagainya. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

peneliti memberikan saran atau masukan 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

 Bagi peneliti sebaiknya untuk 

mencari lebih banyak teori yang 

mendukung hasil penelitian 



tentang pengaruh promosi dan 

kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Bagi Pihak PT Unity Mitra 

Abadi Medan 

Bagi perusahaan sebaiknya untuk 

lebih meningkatkan promosi dan 

memperbaiki kualitas pelayanan 

karena dengan promosi yang baik 

akan meningkatkan keputusan 

pembelian. Begitu juga dengan 

kualitas pelayanan, dengan 

semakin baiknya kualitas 

pelayanan maka akan lebih 

mudah dalam meningkatkan 

keputusan pembelian. 

3. Bagi Universitas Prima Indonesia 

 Bagi Universitas Prima Indonesia 

sebaiknya menyediakan lebih 

banyak pilihan variabel untuk 

diteliti sehingga akan lebih 

memperluas wawasan penelitian.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya 

sebaiknya menggunakan variabel 

lain seperti kualitas produk, 

harga, saluran distribusi terhadap 

kepuasan nasabah, sehingga 

dapat diperoleh informasi yang 

lebih banyak lagi tentang hal-hal 

yang mempengaruhi kinerja dan 

juga agar bisa menjadi bahan 

acuan untuk penelitian 

selanjutnya yang akan meneliti 

masalah yang sama maupun yang 

berkaitan dengan masalah 

peneliti ini. 
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