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MOTTO 

 

We may be really desperate for something but know that Allah will give it to us in 

the most appropriate time, in the best way. He knows. 

(islamify.org) 

“See the bad inside yourself, and see the good inside others” 

(Imam Ali AS) 
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ABSTRAK 

 

Yeny Puspa Trisnawati, NIM 1521103687,Skripsi, Jurusan Manajemen. 

Pengaruh Media sosial, Potongan Harga dan Penjualan Perseorangan 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kaos Bigdeal Konveksi Klaten. 

 

Dalam usahanya untuk meningkatkan laba, perusahaan perlu mengetahui 

seberapa besar pengaruh bauran promosi terhadap perusahaan. Bauran promosi 

yang telah diteliti adalah media sosial, potongan harga dan penjualan 

perseorangan. Untuk mencapai efektivitas, perusahaan perlu melakukan 

pengukuran dari pelaksanaan bauran promosi tersebut. Pengukuran itu dapat 

dilakukan dengan menggunakan indikator non finansial yaitu indeks keputusan 

pembelian. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini apakah media 

sosial, potongan harga, dan penjualan perseorangan berpengaruh secara parsial 

dan simultan terhadap keputusan pembelian produk kaos Bigdeal Konveksi 

Klaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh media sosial, 

potongan harga, dan penjualan perseorangan terhadap keputusan pembelian 

produk kaos Bigdeal Konveksi Klaten secara parsial dan simultan. 

Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah membeli 

produk kaos Bigdeal Konveksi yang berjumlah 50 orang. Metode pengambilan 

sampel dilakukan dengan metode non probability sampling dengan teknik 

purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, 

observasi, dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji kualitas data (uji validitas dan uji reabilitas), analisis 

regresi linier berganda, korelasi, pengujian hipotesi dan koefisien determinasi 

dengan menggunakan SPSS. 

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier berganda Y = 4,618 + 

0,255 X1  – 0,026 X2 + 0,594 X3. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) sebesar 

0,578, hal ini berarti 57,8% keputusan pembelian produk kaos Bigdeal Konveksi 

Klaten dipengaruhi oleh media sosial, potongan harga, dan penjualan 

perseorangan, sedangkan sisanya 42,2% dipengaruhi variabel lain yang berada di 

luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 

Kesimpulan dari penelitian ini secara parsial tidak ada pengaruh antara 

media sosial dan potongan harga terhadap keputusan pembelian dan ada pengaruh 

antara penjualan perseorangan terhadap keputusan pembelian sedangkan secara 

simultannya adalah ada pengaruh antara media sosial, potongan harga dan 

penjualan perseorangan terhadap keputusan pembelian produk kaos Bigdeal 

Konveksi. Disarankan Bigdeal Konveksi untuk melakukan uji pesaing agar lebih 

mengetahui kondisi persaingan dipasaran. 

 

Keyword : media sosial, potongan harga, penjualan perseorangan, keputusan 

pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan perlu memberikan informasi tentang keberadaan 

produk mereka, sehingga konsumen dapat mengenal dengan baik produk yang 

ditawarkan dan merasakan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai 

produk yang dibutuhkannya. Untuk itu perusahaan memerlukan strategi 

pemasaran yang tepat dan salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui 

bauran promosi. 

Strategi pemasaran melalui bauran promosi ini dinilai sangat penting bagi 

perusahaan, karena ini merupakan cara perusahaan berkomunikasi dengan 

konsumen, yang pada intinya menarik konsumen untuk mencoba produk yang 

ditawarkan. Media sosial merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen 

karena dengan media sosial konsumen merasa lebih dekat dengan perusahaan 

dan bisa bertanya sewaktu-waktu. Kotler dan Keller (2016:642) mendefinisikan 

media sosial sebagai alat atau cara yang dilakukan oleh konsumen untuk 

membagikan informasi berupa teks, gambar, audio, dan video kepada orang lain 

dan perusahaan atau sebaliknya. 
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Untuk memenangkan persaingan salah satu strategi yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan adalah strategi promosi penjualan. Di Bigdeal koveksi strategi 

promosi yang digunakan adalah potongan harga atau discount. Menurut Kotler & 

Susanto (2001:662) Potongan harga merupakan pengurangan harga dari daftar 

harga jenis lainnya. 

Untuk menghasilkan laba secara maksimal, perusahaan dituntut harus 

bisa mengoptimalkan segala potensi untuk menarik minat konsumen melakukan 

pembelian terhadap produknya. Salah satu caranya dalam menggunakan sarana 

promosi yaitu penjualan perseorangan. 

Penjualan perseorangan melibatkan interaksi personal langsung diantara 

calon pembeli dan petugas penjualan. Penjualan personal bisa menjadi cara 

promosi yang ampuh setidaknya untuk dua alasan. Pertama, komunikasi personal 

dengan petugas penjualan meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk 

dan/atau proses keputusan. Konsumen menjadi lebih termotivasi untuk 

memperhatikan dan memahami informasi yang disajikan petugas penjualan 

mengenai produknya. Kedua, situasi komunikasi interaktif memungkinkan 

petugas penjualan menyesuaikan presentasi penjualannya agar sesuai dengan 

kebutuhan informasi setiap calon pembeli. Peter & Olson (2014:206) 

Di era modern saat ini kebutuhan akan sandang terutama kaos sangatlah 

penting bagi masyarakat. Kaos merupakan pakaian bagian atas yang dapat 

menunjang kepercayaan diri dari penggunanya, dengan model yang casual dan 
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enak dipakai kaos menjadi pilihan utama masyarakat yang akan bepergian santai 

atau sekedar dipakai untuk dirumah. Kaos tidak hanya dapat dipakai oleh kaum 

pria tetapi wanita pun cocok untuk memakainya. Oleh karena itu banyak 

masyarakat yang lebih nyaman menggunakan kaos. 

Bigdeal Konveksi sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pembuatan kaos juga menerapkan strategi promosi yang agresif agar 

pelanggan produknya tidak berpindah ke merek produk lain dan perusahaan 

dapat menarik pelanggan baru. Upaya itu meliputi pemberian informasi yang 

lebih detail kepada konsumen melalui media sosial, pemberian layanan informasi 

mengenai suatu produk secara pribadi atau melalui reseller, desain gratis sesuai 

ketentuan konsumen, dan pemberian potongan harga serta banner kepada 

konsumen yang order dengan jumlah banyak. 

Namun penurunan penerimaan penjualan mengindikasikan kurangnya 

kadar ketertarikan konsumen produk kaos Bigdeal Konveksi dalam mendapatkan 

informasi melalui kegiatan bauran promosi yang dilakukan oleh Bigdeal 

Konveksi.  

Dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

keputusan pembelian produk kaos dengan memberi judul “PENGARUH MEDIA 

SOSIAL, POTONGAN HARGA, DAN PENJUALAN PERSEORANGAN 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KAOS BIGDEAL 

KONVEKSI KLATEN”. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subyektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis mengenai media sosial, potongan 

harga, dan penjualan perseorangan. 

b. Faktor lokasi juga menjadi pertimbangan penulis dikarenakan obyek 

yang dijadikan penelitian dekat dengan domisili penulis, sehingga 

pelitian yang dilakukan akan lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya 

serta dengan mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian.  

2. Alasan Obyektif 

a. Media sosial, potongan harga, dan penjualan perseorangan sangat 

penting untuk menentukan strategi pemasaran. 

b. Media sosial, potongan harga, dan penjualan perseorangan tidak bisa 

diabaikan karena guna mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian pada suatu produk. 

C. Penegasan Judul 

Adapun yang mendukung pemilihan judul penulis skripsi ini adalah : 

1. Media sosial, potongan harga, dan penjualan perseorangan termasuk dalam 

bauran promosi yang digunakan perusahan untuk meraih tujuan 

pemasarannya. 
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2. Keputusan pembelian konsumen merupakan tujuan pemasaran tentunya 

merupakan manifestasi perusahaan dalam memperolah laba. 

D. Batasan Masalah 

Permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi kabur maknanya 

tanpa adanya pembatasan masalah yang mendasarinya. Adapun pembatasan 

permasalahan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat penerapan bauran promosi pada produk Bigdeal Konveksi jenisnya 

hanya kaos dengan variabel yang diteliti terbatas pada media sosial, 

potongan harga dan penjualan perseorangan. 

2. Keputusan pembelian pada produk kaos Bigdeal Konveksi. 

E. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah media sosial mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada produk kaos Bigdeal Konveksi ? 

2. Apakah potongan harga mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada produk kaos Bigdeal Konveksi ? 

3. Apakah penjualan perseorangan mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada produk kaos Bigdeal Konveksi ? 

4. Apakah media sosial, potongan harga, dan penjualan perseorangan secara 

simultan mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian  pada produk 

kaos Bigdeal Konveksi ? 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian  pada 

produk kaos Bigdeal konveksi. 

2. Untuk menguji pengaruh potongan harga terhadap keputusan pembelian pada 

produk kaos Bigdeal koveksi. 

3. Untuk menguji pengaruh penjualan perseorangan terhadap keputusan 

pembelian pada produk kaos Bigdeal koveksi. 

4. Untuk menguji pengaruh media sosial, potongan harga, dan penjualan 

perseorangan secara simultan terhadap keputusan pembelian  pada produk 

kaos Bigdeal Konveksi. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian dan 

melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di 

bangku kuliah.  

2. Bagi Perusahaan 

Bagi Bigdeal Konveksi,   untuk   mengetahui   pengaruh   media sosial, 

potongan harga, dan penjualan  perseoranganterhadap  keputusan pembelian 

di Bigdeal Koveksi,   sehingga   dapat   dijadikan acuan dalam menetapkan 

strategi pemasaran dan pengembangan guna meningkatkan laba perusahaan. 

3. Bagi Pihak lain (Mahasiswa/Konsumen/Peneliti lain) : 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu calon konsumen dalam 

memutuskan pembelian produk kaos. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dan referensi 

bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa. 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan pebelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan 

sistematika skripsi. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian pemasaran, bauran 

promosi, media sosial, potongan harga, penjualan perseorangan 

serta keputusan pembelian 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan 

penjelasan tentang objek penelitian. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas metode analisis data serta 

pembahasannya. 
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BAB V :  SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang bisa 

digunakan pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil kebijakan di masa yang akan datang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap responden 

yang pernah membeli produk kaos Bigdeal Konveksi Klaten mengenai 

pengaruh media sosial, potongan harga, dan penjualan perseorangan 

terhadap keputusan pembelian, dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari perhitungan regresi linier berganda dapat diperoleh 

persamaan: Y = 4,618 + 0,255 X1 – 0,026 X2 + 0,594 X3  

2. Dari perhitungan korelasi product moment diperoleh hasil bahwa 

taraf signifikansi dari media sosial, potongan harga, dan penjualan 

perseorangan 0,000 < 0,005 berarti bahwa terdapat korelasi antara 

media sosial, potongan harga, penjualan perseorangan terhadap 

keputusan pembelian produk kaos Bigdeal Konveksi. 

3. Tidak ada pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian, 

hal ini dibuktikan dari nilai thitung media sosial 1,885 lebih kecil 

dari ttabel 2,012 dengan nilai signifikansi 0,066. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H1 ditolak, adanya media sosial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk 

kaos Bigdeal Konveksi Klaten. 

4. Tidak ada pengaruh potongan harga terhadap keputusan pembelian, 

hal ini dibuktikan dari nilai thitung potongan harga -0,152 lebih kecil 
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dari ttabel 2,012 dengan nilai signifikansi 0,880. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H2 ditolak, adanya potongan harga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kaos 

Bigdeal Konveksi Klaten. 

5. Ada pengaruh penjualan perseorangan terhadap keputusan 

pembelian, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung penjualan 

perseorangan 4,697 lebih besar dari nilai ttabel 2,012 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 

diterima, adanya penjualan perseorangan berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk kaos 

Bigdeal Konveks. 

6. Ada pengaruh media sosial, potongan harga dan penjualan 

perseorangan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan 

dari nilai Fhitung 21,021 lebih besar dari Ftabel 2,80. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H4 diterima, yaitu ada pengaruh media sosial, 

potongan harga dan penjualan perseorangan secara simultan 

terhadap keputusan pembelian pada produk kaos Bigdeal Konveksi 

Klaten. 

7. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi nilai R Square adalah 

sebesar 0,578. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel 

bebas yaitu media sosial, potongan harga, penjualan perseorangan 

mampu menjelaskan varians variabel keputusan pembelian sebesar 
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57,8%, di mana sisanya yaitu sebesar 42,2% dijelaskan oleh faktor 

lain di luar penelitian ini. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk lebih memanfaatkan media sosial dalam hal pengenalan 

produk dan promosi penjualan untuk menarik minat pembeli. 

2. Terkait pelaksanaan potongan harga, disarankan Bigdeal Konveksi 

Klaten melalakukan survei terhadap konsumen produk kaos 

Bigdeal Konveksi mengenai tanggapan responden terhadap 

program potongan harga yang dilakukan oleh Bigdeal Konveksi 

Klaten. 

3. Uji pesaing. Lebih rendah diskon pesaing terjadi di moment 

tertentu seperti saat lebaran, potongan harga naik sehingga 

konsumen akan tertarik. 

4. Untuk penelitian yang akan datang agar jumlah responden 

ditambahkan minimal 100 responden diharapkan model signifikan 

dan model diperbanyak. 

5. Penjualan perseorangan berpengaruh sangat kuat sehingga perlu di 

tingkatkan lagi dengan : 

 Komunikasi 

 Sopan 

 Pelayanan 

 Inovasi  

 Empati 
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