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ABSTRAK 

 

PENGARUH HARGA, KUALITAS, DAN PROMOSI TERHADAP 

 MINAT BELI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN  PAKET DATA TELKOMSEL  

DI UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 

Oleh: 

PRADIKA PUTRA 

NIM. 1521103791 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Harga, Kualitas, dan 

Promosi Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen Dalam Pembelian Paket 

Data Telkomsel di Universitas Widya Dharma Klaten.  Penelitian ini dilakukan di 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten . Subjek penelitian ini adalah 

mahasiswa yang pernah memakai paket data Telkomsel. Adapun teknik 

pengambilan sampel dengan kuesioner yaitu mengumpulkan informasi dengan 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh 

responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, karena variabel 

yang digunakan lebih dari dua variabel. Pengujian statistik dengan Uji F (simultan) 

dan Uji t (parsial). 

 Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan dengan 50 orang responden, 

sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 30 orang 

dengan presentase 60%, untuk jurusan responden paling banyak adalah jurusan 

manajemen yaitu sebanyak 35 orang dengan presentase 70%, sedangkan untuk 

semester responden yang paling banyak semester VI dan VIII yaitu masing-masing  

sebanyak 15 orang dengan presentase 30%.Sedangkan berdasarkan analisis data 

yang diperoleh (X1) Harga, (X2) Kualitas, dan(X3) Promosi berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat beli konsumen dalam pembelian Paket Data Telkomsel 

di Universitas Widya Dharma Klaten. Besarnya dipengaruhi variabel bebas 

terhadap variabel terikat dalam penelitian ini ditunjukkan dengan nilai R square 

sebesar 46,4% dan yang lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang 

telah diteliti. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

primer. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan data adalah korelasiproduct 

moment yang hasilnya untuk Harga adalaht hitung = 2,422>  t tabel 2,00856 hasil uji 

korelasi untuk Kualias adalah thitung> ttabel yaitu  2,383>  t tabel 2,00856  dan hasil uji 

korelasi untuk Promosi adalah thitung> ttabel yaitu 2,864>  t tabel 2,00856dengan 

persamaan regresi Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3  + e maka didapatY =1,753 + 

0,335X1 + 0,270X2+ 0,303X3dan uji signifikasi Fhitung > Ftabel maka = 13,259 >3,18  

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif secara komprehensif 

maupun parsial yang signifikan antara  Harga, Kualitas dan Promosi Terhadap 

Minat Beli Konsumen Dalam Pembelian Paket Data Telkomsel di Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

 

Kata kunci : Harga, Kualias , Promosi, Minat beli 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era modern sekarang ini teknologi semakin maju. Era dimana apapun 

serba online.Alat alat komunikasi semakin canggih. Alat alat komunikasi 

seperti handphone, tablet,dan sebagainya tidak asing lagi bagi kita. Juga 

semaraknya kemajuan dunia internet yang menarik perhatian orang-orang dari 

seluruh dunia untuk mengakses informasi dari seluruh belahan dunia. Bahkan 

ada sebagian orang yang tak bisa hidup tanpa internet dalam kata lain adalah 

ketergantungan. Dengan adanya internet akan memudahkan mendapatkan dan 

menyebarkan informasi, serta lebih efisien dalam berkomunikasi tanpa adanya 

batas jarak dan waktu. Awalnya biaya untuk mengakses cukup mahal karena 

masih menggunakan pulsa reguler. Tetapi, kini beberapa perusahaan bersaing 

dengan cara berinovasi mengeluarkan perdana yang berbentuk paket kuota 

sehingga dapat mengurangi biaya pengaksesan. Persaingan tersebut dapat kita 

lihat dari banyaknya kartu perdana internet yang tersebar di pasaran seperti 

Telkomsel, XL, Axis, Smartfren, Indosat Oredo dan lain-lain. Banyaknya kartu 

perdana internet yang tersebar dipasaran akan memberikan keluasan bagi 

konsumen untuk memilih merek yang diinginkan.  

Salah satunya perusahaan operator seluler yaitu Telkomsel yang 

merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1995 sebagai wujud 

semangat inovasi untuk mengembangkan telekomunikasi Indonesia yang 
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terdepan. Telkomsel menjadi pelopor untuk berbagai teknologi telekomunikasi 

selular di Indonesia, Telkomsel merupakan operator yang pertama kali 

melakukan ujicoba teknologi jaringan pita lebar LTE. Di kawasan Asia, 

Telkomsel menjadi pelopor penggunaan energi terbarukan untuk menara-

menara Base Transceiver Station (BTS). Memasuki era ICT (Information and 

Communication Technology), Telkomsel terus mengoptimalkan 

pengembangan layanan di Indonesia dengan memanfaatkan potensi sinergi 

perusahaan induk yaitu PT Telkom (65%) dan SingTel Mobile (35%) . 

Telkomsel masih menduduki peringkat pertama atau masih menjadi kartu yang 

paling dominan dipakai oleh konsumen yaitu mencapai 41,99 %. Rata rata 

konsumen memilih dengan alasan kualitas jaringan dan harga yang terjangkau. 

Harga memiliki peran terpenting dalam pengambilan keputusan 

pembelian oleh konsumen bahkan tidak sedikit pula konsumen yang mematok 

kualitas sebuah produk dengan harga . Selain harga, kualitas jaringan, dan 

promosi yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian, terdapat sub-sub faktor lain dari suatu unit usaha yang mana 

dikendalikan oleh unit itu sendiri. Sehingga perusahaan harus mengetahui 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Kebutuhan akan data internet juga terjadi dikalangan mahasiswa, baik 

untuk kebutuhan akademik maupun untuk kebutuhan pribadi. Akses yang 

disediakan kampus berupa wifi belum mampu mengcover kebutuhan 

mahasiswa akan data internet. Karena sebagai mahasiswa hendaknya harus 

uptodate terhadap informasi-informasi yang sedang terjadi. Dan banyak 
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konsumen dari kalangan mahasiswa yang memilih menggunakan paket data 

Telkomsel sebagai penunjang komunikasi, Telkomsel telah menyediakan 

layanan paket data internet berkecepatan tinggi, layanan ini memungkinkan 

pengguna untuk mengunduh video atau menjalankan internet melalui 

handphone. Paket data Telkomsel sudah menjadi pilihan konsumen dalam 

menunjang kelancaran berkomunikasi. Hanya saja perilaku pembelian 

konsumen terhadap paket data internet Telkomsel di tentukan oleh banyak 

faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Melihat keadaan ini, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang  PENGARUH 

HARGA, KUALITAS, DAN PROMOSI TERHADAP  MINAT BELI 

KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PAKET DATA TELKOMSEL DI 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang mendasari penelitian judul yang penulis ambil 

adalah: 

1. Alasan Subjektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis. 

b. Minat beli konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah harga, kualitas dan promosi. 

2. Alasan objektif 

a. Menghemat waktu, tenaga dan biaya karena lokasi penelitian mudah 

dijangkau. 
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b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau manafsirkan 

maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut: 

1. Harga   

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau 

barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi 

seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah 

harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk 

barang atau jasa. 

2. Kualitas produk  

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, 

pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa 

yang diharapkan. 

3. Promosi    

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan 

produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk 

membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen atau 

distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. 

4. Minat beli Konsumen  

Minat beli konsumen merupakan kecendrungan konsumen untuk 

membeli suatu merk atau pengambilan tindakan yang yang berhubungan 
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dengan tindakan pembelian yang di ukur dengan tingkat kemungkinan 

konsumen melakukan pembelian.  

 

D. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi kabur maknanya 

tanpa adanya pembatasan masalah yang mendasarinya, adapun permasalahan 

yang penulis ajukan dibatasi pada pengaruh harga, kualitas dan promosi 

terhadap minat beli konsumen dalam pembelian paket data Telkomsel di 

Universitas Widya Dharma Klaten. 

 

E. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, penegasan judul dan pembatasan masalah di 

atas maka dapat dirumuskan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah faktor  harga, dapat mempengaruhi minat beli konsumen dalam 

pembelian paket data Telkomsel ? 

2. Apakah faktor  kualitas, dapat mempengaruhi minat beli konsumen dalam 

pembelian paket data Telkomsel ? 

3. Apakah faktor  promosi, dapat mempengaruhi minat beli konsumen dalam 

pembelian paket data Telkomsel ? 

4. Dari faktor-faktor tersebut faktor manakah yang paling dominan 

memberikan pengaruh terhadap pembelian paket data Telkomsel ? 

F. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diambil suatu tujuan penulisan yaitu  : 
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1. Untuk menganalisis pengaruh harga paket data terhadap minat beli 

konsumen. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas paket data terhadap minat beli 

konsumen. 

3. Untuk menganalisis pengaruh promosi paket data terhadap minat beli 

konsumen. 

4. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi minat 

beli konsumen dalam pembelian paket data Telkomsel.  

 

G. Manfaat Penelitian  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1.   Pihak Penulis 

Sebagai wahana penetapan teori yang selama ini telah diperoleh di bangku 

kuliah dan memperoleh pengetahuan serta memperoleh pengalaman di 

lapangan.  

2.   Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan 

dalam mengambil kebijakan dalam hal penetapan harga jual, kualitas dan 

promosi agar minat beli konsumen dapat meningkat. 

3.   Bagi Pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dan referensi 

bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa. 
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H.  Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu proporsi, kondisi atau prinsip yang untuk 

sementara waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan, agar dapat 

ditarik suatu konsekuensi logis dan dengan cara ini kemudian diadakan 

pengujian atau testing tentang kebenarannya dengan menggunakan data atau 

fakta hasil penelitian (J. Suparanto, 2002 : 42). Adapun hipotesis yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hipotesa I 

Ho  : Diduga harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen dalam 

pembelian paket data Telkomsel di Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

Ha  :  Diduga harga  tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

dalam pembelian paket data Telkomsel di Universitas Widya 

Dharma Klaten. 

2. Hipotesa II 

Ho  : Diduga kualitas berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

dalam pembelian paket data Telkomsel di Universitas Widya 

Dharma Klaten. 

Ha  :  Diduga kualitas  tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

dalam pembelian paket data Telkomsel di Universitas Widya 

Dharma Klaten. 
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3. Hipotesa III 

Ho  : Diduga Promosi berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

dalam pembelian paket data Telkomsel di Universitas Widya 

Dharma Klaten. 

Ha  :  Diduga Promosi  tidak berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen dalam pembelian paket data Telkomsel di Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

4. Hipotesa IV 

Ho  : Diduga Harga, Kualitas, dan Promosi berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen dalam pembelian paket data Telkomsel di 

Universitas Widya Dharma Klaten. 

Ha  :  Diduga Harga, Kualitas, dan Promosi tidak berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen dalam pembelian paket data Telkomsel di 

Universitas Widya Dharma Klaten. 

 

I.  Sistematika Penulisan Skripsi  

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dimana masing-masing bab 

dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan 

sistematika penulisan.  
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini meliputi tentang pengertian pemasran, tinjauan tentang 

harga, kualitas, promosi dan minat beli konsumen. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tentang  metode penelitian, teknik analisis data serta 

gambaran umum objek penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dianalisis pengaruh  antara harga, kualitas dan 

promosi terhadap minat beli konsumen di Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi yang 

bersangkutan.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh harga, 

kualitas dan promosi terhadap minat beli konsumen pada pembelian paket data 

Telkomsel di Universitas Widya Dharma Klaten, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan dengan 50 orang responden, 

sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 30 

orang dengan presentase 60%, untuk jurusan responden paling banyak 

adalah jurusan manajemen yaitu sebanyak 35 orang dengan presentase 70%, 

sedangkan untuk semester responden yang paling banyak semester VI dan 

VIII yaitu masing-masing  sebanyak 15 orang dengan presentase 30% . 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y =1,753 + 0,335X1 + 0,270X2+ 0,303X3. 

Menunjukan bahwa ketiga variabel yaitu harga (X1), Kualitas (X2) dan 

promosi (X3) berpengaruh secara signifikan. Pada variabel harga 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen sebesar 0,335, variabel kualitas 

berpengaruh terhadap minat beli konsmuen sebesar 0,270 dan variabel 

promosi berpengaruh terhadap minat beli konsumen sebesar 0,303. 

3. Dari hasil korelasi antara harga (X1), Kualitas (X2) dan promosi (X3) 

terhadap minat beli (Y) terdapat angka sebesar harga 0,505, kualitas 0,511, 

dan promosi 0,509 semuanya menunjukan angka korelasi positif, artinya 
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jika harga, kulitas dan promosi dinaikan maka minat beli konsumen 

terhadap paket data Telkomsel akan meningkat, sebaliknya jika harga, 

kualitas dan promosi di turunkan maka minat beli konsumen terhadap paket 

data Telkomsel akan menurun. 

4. Dari hasil uji F didapatkan bahwa F hitung = 13,259 dan F tabel = 3,18 maka 

Ho ditolak dan terdapat pengaruh yang signifikan antara harga  kualitas dan 

promosi terhadap minat beli konsumen pada paket data Telkomsel. 

5. Dari hasil uji t diketahui bahwa perhitungan dari setiap variabel X1, X2, dan 

X3 dengan nilai p ≥ 0,05 berpengaruh secara signifikan. Dengan Variable 

harga diketahui  t hitung = 2,422>  t tabel 2,00856 maka Ha yang berbunyi 

ada pengaruh yang signifikan antara harga  terhadap minat beli  konsumen 

diterima. Sedangkan Ho yang bebrpunyi tidak ada pengaruh yang signifikan 

anata harga dan dengan minat beli konsumen secara simulat ditolak. 

Variabel kualitas Diketahui t hitung =  2,383 >  t tabel 2,00856  maka Ha yang 

berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara  kualitas terhadap minat beli 

kosumen diterima. Sedangkan ho yang bebrbunyi tidak ada pengaruh yang 

signifikan anata kualitas terhadap minat beli konsumen secara simultan 

ditolak.Sedangkan variabel promosi Diketahui t hitung = 2,864 >  t tabel 

2,00856 maka Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara 

promosi terhadap minat beli konsumen konsumen diterima. Sedangkan Ho 

yang bebrpunyi tidak ada pengaruh yang signifikan anata promosi dengan 

minat beli konsumen paket data IM3 secara simulat ditolak. 
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6. Dari hasil pengujian determinasi (𝑅2) jika nilai R adalah sebesar 0,681 maka 

koefisien determinasi adalah sebesar 0,681 x 0,681 = 0,464 (R square pada 

tabel 4.9) berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan  variabel 

terikatnya adalah sebesar 46,4 %. Menunjukan bahwa minat beli akan 

dipengaruhi oleh harga, kualitas dan promosi sebanyak 46,4%. Dan minat 

beli akan dipengaruhi oleh faktor lainya sebanyak 53.6% 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan simpulan diatas, maka peneliti memberi masukan 

sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa yang akan 

datang sebagai pertimbangan perusahaan untuk memperhitungkan tarif  harga, 

kualitas dan promosi agar minat beli konsumen dapat terpenuhi, karena telah 

terbukti bahwa ketiga variabel yaitu harga, kualitas dan promosi dapat 

mempengaruhi minat beli konsumen pada pembelian paket data IM3 di 

Universitas Widya Dharma Klaten. Masukan atau saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam penelitian ini terbukti harga, kualitas dan promosi berbengaruh 

terhadap minat beli konsumen dalam pembelian paket data Telkomsel. Jadi 

perusahaan Telkomsel harus bisa mengetahui apakah konsumen  sudah 

merasa puas atau belum dengan produk atau jasa yang mereka berikan. 

Selain itu mereka harus menerima dan memperbaiki atau mengkaji ulang 

tentang tarif harga yang diberikan kepada kosumen, kualitas produk dan cara 

promosi yang dilakukan. 
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2. Memberikan promo – promo yang selalu up to date, discon dan penawaran 

harga yang dapat menarik perhatian konsumen agar manarik minat beli 

konsumen terhadap paket data Telkomsel. 

3. Harus sering melakukan promosi tidak hanya menawarkan di media 

elektronik atau di media cetak saja alangkah baiknya sering melakukan 

promosi di berbagai event kegiatan kampus agar dapat menarik minat beli 

mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

  
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto , Suharmi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta 

: Rineka Cipta. 

 

                                . 2011. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta 

: Bina Aksara. 

 

Augusty, Ferdinand. 2002. Pengembangan Minat Beli Market Ekstensi. Semarang 

: Badan Penerbit UNDIP. 

 

                                . 2006. Metode Penelitian Manajemen. Semarang : Badan 

Penerbit UNDIP. 

 

Basu, Swastha. 2000. Pengantar bisnis modern, Pengantar Ekonomi Perusahaan 

Modern. Jakarta : Liberty. 

 

Boone L. E. dan Kutrz D. L . 2002. Pengantar Bisnis. Jilid kesatu. Terjemahan 

Anwar Fadriansyah. Jakarta : Erlangga. 

 

Boyd, Walker. 2000. Manajemen Pemasaran : Suatu Pendekatan Strategi Dengan 

Orientasi Global. Edisi kedua. Jakarta : Erlangga. 

 

Buchari, Alma. 2004. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Edisi Revisi. 

Bandung : CV Alfabet. 

 

Charles W. Lamb, Joseph F. Hair, Carl mcdaniel. 2001. Pemasaran. Edisi Pertama. 

Jakarta : Salemba Empat. 

 

Cooper, Donald R., dan Pamela, S. Schindler. 2006. Metode Riset Bisnis. Volume 

1. Jakarta : PT Media Global Edukasi. 

 

Dhermesta dan Irawan. 2005. Manajemen Pemasaran Moderen. Cetakan 

keduabelas. Yogyakarta : Libery. 

 

Durianto, dkk. 2003. Invasi Pasar Dengan Iklan Yang Efektif : Strategi, Program 

Dan Teknik Pengukuran. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 

 

Ghazali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 

Ketiga. Semarang : Badan Penerbit UNDIP 

 

Gujarati, Damodar. 2001. Ekonometrika Dasar. Jakarta : Erlangga. 

 

                               . 2005. Ekonomika Dasar. Jakarta : Erlangga. 

 

Harini. 2008. Penetapan harga makro ekonomi pengantar : PT Gramedia 



74 
 

  
 

J. Supranto, M.A. 2002. Metode Peramalan Kuantitatif untuk Perencanaan 

Ekonomi dan Bisnis, Jakarta : Rineka Cipta 

 

Khasali, Renald. 1995. Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di 

Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 

 

Kismono, Gugup. 2001. Pengantar Bisnis. Edisi pertama. Yogyakarta : BPFE 

 

Kotler, Amstrong. 2001. Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi 12 jilid 1. Jakarta : 

Erlangga. 

 

Kotler, Philip. 1992. Dasar-Dasar Pemasaran. Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo. 

 

                       . 2002. Manajemen Pemasaran. Edisi Millenium. Jilid 2. Jakarta  : 

PT Prehalindo. 

 

                      . 2005. Manajemen Pemasaran. Edisi Milenium jilid kesatu dan 

kedua. Jakarta : PT. Prenhalindo.  

 

                     . 2008. Manajemen Pemasaran. Edisi 12 jilid 2. Jakarta : Indeks. 

 

Madura, Jeff. 2001. Pengantar Bisnis. Edisi pertama.  Jakarta  : Salemba Empat. 

 

Marzuki. 2005. Metodologi Riset. Yogyakarta : Ekonisia. 

 

McCharty, Jerome, E. : Perreault, William D. 2003. Dasar Dasar Pemasaran, edisi 

kelima, alih Bahasa : Agus Darma. Jakarta : Erlangga. 

 

Orville, Larache, dan Boyd. 2005. Marketing Managemen : A Strategic, Decision 

Making Approach, 6𝑡ℎ Edition. Penerbit McGraw-Hill. New York City. 
 

Rambat, Lupioadi. 2001. Manajemen Pemasaran Jasa. Edisi Pertama. Jakarta : 

Salemba Empat. 

 

Saladin, Djaslim. 2002. Manajemen Pemasaran : Analisis, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian. Bandung : Lidya Karya. 

 

                               . 2003. Intisari Pemasaran Dan Unsur-Unsur Pemasaran. 

Cetakan ketiga. Bandung : Lidya Karya. 

 

Stanton, William. 1996. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Jilid Kedua. Edisi Ketujuh. 

Jakarta : Erlangga. 

 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta. 

                         . 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. 

Bandung : Alfabeta. 



75 
 

  
 

 

                         . 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. 

Bandung : Alfabeta. 

 

Suryana. 2001. Kewirausahaan. Edisi 1. Jakarta : Salemba Empat. 

 

Yamit, Zulian. 2001. Manajemen Kualitas Produk dan Jasa. yogyakarta : Ekonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	SKRIPSI_1.pdf
	SKRIPSI_2.pdf

