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MOTTO 
 

“Masalalu tidak selalu menyakitkan dan tidak selalu berdampak buruk. Terkadang justru 

kita harus berterimakasih kepada masalalu. Terima kasih masalalu, karena dengan kamu 

melepasku, aku bisa mencapai semua impian dan harapanku” 

  

 

“Orang yang berilmu belum tentu beradab. Maka, letakkanlah adab diatas ilmu. Karena 

sekalipun kamu berilmu namun jika adab tak tertanam pada dirimu apalah artinya”  

 

“Hilangkan rasa ragu dan ketidakpercayaan atas dirimu sendiri. Sesungguhnya diantara 

kemungkinan besar dan kemungkinan kecil disitu ada kuasa Tuhan”  

(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 

Skripsi ini saya persembahkan untuk cinta pertamaku “Bapak” yang ingin 

melihatku sampai jenjang yang tinggi namun takdir berkata lain. 

InsyaAllah esok lusa kita akan bertemu.  

Untuk Ibu tersayang “Buk anakmu 

sudah jadi sarjana”, untuk Mas-masku 

dan mbakku terimakasih atas 

dukungan materi dan immateri.  

Untuk anakku tercinta dan tersayang  TIRTA RAQILLA, le ini semua juga  

untuk kamu. Besok kamu harus lebih dari bunda yaa. 

Untuk masalalu, terimakasih telah 

melepasku sehingga aku bisa 

berkembang lebih baik dan bisa 

mewujudkan segala impianku. 

Untuk masa depan, terimakasih atas cinta kasih dan sayang selama ini  

telah menemaniku dari awal hingga akhir studi, dan semoga selalu 

senantiasa menemaniku hingga akhir nanti. 

Untuk diri sendiri, kamu sangat amat 

HEBAT. Aku bangga padamu. 
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ABSTRAK 

 

Vera Pipit Suci Setyawati, NIM 1721100077, Skripsi, jurusan Manajemen. Analisis 

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Honda di Astra Motor Klaten. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga dan 

promosi terhadap keputusan pembelian produk Honda di Astra Motor Klaten. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian. Sedangkan variabel 

independennya adalah kualitas pelayanan, harga dan promosi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Astra Motor Klaten. Sampel dipilih 

menggunakan teknik quota sampling dengan rumus Slovin sejumlah 90 responden. Regresi 

linier berganda digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga dan promosi berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian produk Honda. Sedangkan variabel kualitas pelayanan 

ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk Honda. Dan 

dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan secara simultan. 

Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Harga, Promosi, Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Seiring banyaknya perusahaan sejenis yang menjual produk yang sama 

khususnya brand sepeda motor Honda. Sehingga memacu perusahaan untuk 

senantiasa meningkatkan kwalitas perusahaan dengan cara memaksimalkan dan 

mempertahankan pelayanan yang baik kepada para konsumen untuk mendapatkan 

loyalitas dari konsumen itu sendiri. 

Dalam upaya memberikan kepuasan konsumen, serta untuk menghasilkan 

loyalitas dari konsumen itu sendiri, maka perusahaan perlu menentukan suatu 

strategi kebijakan pelayanan yang tepat dan terpadu. Oleh karena itu perusahaan 

harus mampu mempelajari dan menentukan perspektif untuk memecahkan 

masalah. Pada umumnya proses pengambilan keputusan pembelian dipengaruhi 

oleh pelayanan atau service yang baik dari seorang marketing, iklan yang baik serta 

harga yang mampun bersaing. 

Astra Motor Klaten merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

otomotif yaitu meliputi penjualan produk Honda, perawatan, serta suku cadang 

Honda. Untuk menarik minat pembeli dan mempertahankan loyalitas konsumen 

terhadap Astra Motor, promosi yang menarik serta pelayanan yang baik dengan 

cara melakukan training kepada team marketingnya merrupakan salah satu cara 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Karena jika konsumen merasa puas dengan 

pelayanan perusahaan, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mendapat 
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keuntungan yang lebih besar. Selain mendapat target yang telah ditentukan, 

perusahaan akan mendapat loyalitas darin konsumen sehingga akan sangat 

memungkinkan konsumen akan kembali lagi untuk memenuhi kebutuhannya. 

Dalam mendapatkan loyalitas konsumen sendiri tidaklah mudah, karena di 

Klaten sendiri terdapat kompetitor dalam bidang yang sama seperti Nagamas 

Motor, Nusantara Sakti, dan Sinar Mas Motor. Sehingga jika perusahaan tidak 

dapat mengantisipasi pelayanan dengan strategi pemasaran yang baik maka 

perusahaan akan kehilangan banyak nkonsumen, karena konsumen beralih ke 

perusahaan kompetitor. Sehingga dapat menurunkan omset perusahaan dan efeknya 

perusahaan akan mengalami kerugian.  

Dengan adanya persaingan tersebut maka diperlukan marketing yang tertata 

dan berkompeten untuk menjaring dan menarik minat konsumen,  karena dengan 

semakin banyak minat konsumen yang memutuskan membeli di Astra Motor 

Klaten hal ini tentu dapat dijadikan ladang prospektif dan menjanjikan. Faktor 

terpenting dalam survivenya perusahaan terletak pada pemasarannya, metode 

pemasaran saat ini terus berkembang dengan berbagai macam cara yaitu dengan 

cara konvensional maupun modern. Faktor lain seperti jumlah pesaing, tekhnologi, 

dan lain sebagainya menjadi metode pemasran  penting dalam memasarkan atau 

memperkenalkan produk dalam sebuah perusahaan. Perusahaan dituntut untuk 

memacu para pemasar atau marketing agar semakin kreatif dan aktidf dalam 

memasarkan suatu produk (Fuad A. N, 2013).  
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Selain kualitas pelayanan, salah satu sistem pemasaran yang digunakan perusahaan 

dalam memasarkan produknya adalah dengan harga. Harga digunakan sebagai alat 

dalam membantu penjualan, dilain pihak juga digunakan untuk membangun citra 

jangka panjang suatu produk.Harga harus mampu membujuk konsumen agar 

berperilaku sedemikian rupa sehingga mampu memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. Dalam sejarah, harga merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

pilihan dari seseorang untuk membeli.  

Disamping itu promosi juga mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam 

memasarkann suatu produk diperlukan promosi (Tyas, 2009), promosi adalah 

komunikasi antara penjual dan pembeli atau pihak-pihak lain dalam saluran untuk 

memengaruhi sikap dan perilaku (McCarthy dan Perreault yang dikutip 

(Tampubolon, 2018). Hal ini dilakukan untuk mengenalkan produk kepada 

konsumen, sehingga konsumen dapat mengetahui keunggulan produk yang akan 

dibelinya. Bagi konsumen promosi tentang produk honda sangat diperlukan, untuk 

mendapatkan informasi akurat tentang produkproduk honda.  

Untuk mencapai hasil yang maksimal perusahaan haruslah menerapkan 

strategi dalam kualitas pelayanan serta menjalankan kegiatan pemasaran tersebut, 

salah satu strategi yang diterapkan banyak perusahaan bisa dengan cara 

mengkombinasikan variabel yang ada dalam di dalam pengaruh keputusan 

pembelian secara tepat dan sesuai dengan produk yang ditawarkan kepada 

konsumen. Pengaruh keputusan pembelian yang terdiri dari kualitas pelayanan, 

harga, serta promosi.  
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Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah proses pemilihan dari 

berbagai altrenatif tindakan yang mungkin dipilih dengan harapan akan 

menghasilkan sebuah keputusan terbaik. (Kotler & Keller 2009) mengemukakan 

bahwa keputusan pembelian adalah bagian dari perilaku konsumen, perilaku 

konsumen yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan, danbagaimana barang, jasa ide, atau pengalaman 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pada dasarnya, proses 

pengambilan keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen akan 

melalui beberapa tahap yang disebut dengan proses pengambilan keputusan model 

lima tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian (Kotler, P., & Keller, 2012).  

Akan tetapi dengan seiring banyaknya perusahaan yang bergerak dalam  

bidang yang sama seperti Astra Motor Klaten, dan dengan bertambahnya wawasan 

dan kemampuan konsumen untuk mencari informasi lebih serta untuk 

membandingkan antara perusahaan satu dengan yang lainnya, maka kasus ini 

menjadi kendala tersendiri bagi Astra Motor Klaten. Kendala tersebut seperti 

apakah kualitas pelayanan dari pihak Astra Motor, Harga yang ditawarkan, serta 

promosi yang telah dilakukan mampu membuat konsumen mengambil keputusan 

pembelian di Astra Motor Klaten. Karena hal-hal tersebut sangatlah penting demi 

keberlangsungan sebuah perusahaan. 
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Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa dengan judul 

“ANALISIS PENGARUH KUALITAS  PELAYANAN, HARGA DAN 

PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HONDA DI 

ASTRA MOTOR KLATEN”  

2. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih dan menetapkan judul 

tersebut untuk diteliti adalah sebagai berikut:  

a.  Alasan Objektif  

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tentu dihadapkan untuk 

mengambil keputusan yang menyangkut ekonomi, termasuk dalam hal kualitas 

pelayanan penjual kepada calon pembeli yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. Juga pembentukan harga terutama yang dialami oleh para penjual, 

pedagang dan perusahaan baik mikro maupun makro. Suatu perusahaan 

menentukan harga suatu barang untuk memperoleh keuntungan, dengan cara 

menjual kepada para konsumen. Selain itu, promosi yang menarik dan meluas untuk 

memungkinkan menjangkau konsumen yang lebih banyak tahu dan tertarik 

kemudian membeli.  
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b. Alasan Subjektif  

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini merupakan salah satu masalah 

yang banyak terjadi di dalam Perusahaan. Ruang lingkup pembahasannya erat 

hubungannya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi 

Manajemen di Universitas Widya Dharma.  

Berdasarkan pembahasan skripsi ini, penulis yakin penelitian ini akan 

selesai tepat pada waktunya, karena penelitian ini didukung oleh tersedianya data 

dan berbagai literatur yang dibutuhkan penulis.   

3. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk 

menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap variable yang diangkat 

dalam penelitian ini, maka berikut penulis menyampaikan penegasan terhadap 

variable-variabel yang terdapat pada penelitian ini. 

a.  Kualitas Pelayanan 

Kualitas layanan adalah suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat 

layanan yang diterima dengan tingkat yang diharapkan (Lupiyadi, 2001:81). 

Sedangkan Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1995:56) mendefinisikan kualitas 

layanan (Service Quality) sebagai persepsi pelanggan atas jasa yang mereka terima. 

b.   Harga 

Menurut Aziz N (2019), harga merupakan salah satu variabel penting dalam 

pemasaran, dimana harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil 
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keputusan untuk membeli suatu produk, karena berbagai alasan. Alasan ekonomis 

akan menunjukkan harga yang rendah atau harga terlalu berkompetisi merupakan 

salah satu pemicu penting untuk meningkatkan kinerja pemasaran, tetapi alasan 

psikologis dapat menunjukkan bahwa harga justru merupakan indikator kualitas 

dan karena itu dirancang sebagai salah satu instrumen penjualan sekaligus sebagai 

instrument kompetisi yang menentukan. 

c.  Promosi 

Menurut Agustina (2011:127) menyatakan bahwa “promosi merupakan 

suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas 

pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi / 

membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan”.   

d.  Keputusan Pembelian 

Menurut Setiadi (2010) perilaku membeli mengandung makna yakni 

kegiatankegiatan individu secara langsung terlibat dalam pertukaran uang dengan 

barang dan jasa serta dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan 

kegiatan tersebut. 

4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan bahasan batasan masalah di atas 

maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :  
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a. Apakah kualitas pelayanan dapat berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk Honda di Astra Motor Klaten ?  

b. Apakah harga dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Honda di Astra Motor Klaten ?  

c. Apakah promosi dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Honda di Astra Motor Klaten ?  

d. Apakah kualitas pelayanan, harga, dan promosi secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian di astra Motor Klaten ? 

 

5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi  pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu :  

a. Bagi Konsumen  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan konsumen akan lebih teliti dan 

selektif dalam menentukan keputusan pembelian. Kualitas pelayanan yang baik, 

harga produk yang bervariasi dan bersaing, serta promosi yang menarik, meluas 

dan jelas, sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan konsumen untuk tetap 

bertransaksi ketika akan membeli produk Honda dan tidak berpaling membeli 

ditempat lain.   
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b. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan untuk mengetahui 

seberapa efektifnya kualitas pelayanan, harga dan promosi dalam menentukan 

keputusan pembelian. Dan untuk itu perusahaan dapat melakukan evaluasi dan 

memperbaiki sistem kualitas pelayanan, harga dan promosinya.  

c. Bagi Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan topik keputusan pembelian konsumen. 

d. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan menambah wawasan 

tentang strategi marketing dan mempelajari perilaku konsumen dalam menentukan 

keputusan pembelian. Hal ini bermanfaat bagi peneliti ketika nanti akan memasuki 

atau memulai dunia usaha, karena dalam menjalankan suatu usaha harus mampu 

menghadapi competitor yang ada. Karena persaingan semakin ketat dan ekonomi 

global semakin berkembang pesat sehingga pengusaha dituntut untk lebih kreatif 

dalam memasarkan dan menawarkan produk, baik dari segi kualitas pelayanan, 

harga, dan promosi. 

 

6. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara empiris akan menguji pengaruh kualitas pelayanan, harga, 

serta promosi terhadap keputusan pembelian produk Honda di Astra Motor Klaten. 
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Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian produk Honda di Astra Motor Klaten.  

b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian produk Honda di Astra Motor Klaten.  

c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian produk Honda di Astra Motor Klaten.  

d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan 

promosi terhadap konsumen dalam keputusan pembelian produk Honda di 

Astra Motor Klaten.   
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7. HIPOTESIS 

 Hipotesa berasal dari kata hypo dan thesa, dimana hypo berarti sementara, 

sedangkan thesa mempunyai arti pendapat. Jadi hipotesis berarti: suatu pendapat 

atau pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu adanya 

pembuktian kebenarannya. 

 Hipotesis yang akan diajukan dan diuji kebenarannya dalam penelitian ini 

adalah: 

A. Diduga ada hubungan signifikan antara kualitas pelayanan dengan 

keputusan pembelian produk Honda di Astra Motor Klaten. 

B. Diduga ada hubungan signifikan antara harga dengan keputusan pembelian 

produk Honda di Astra Motor Klaten. 

C. Diduga ada hubungan signifikan antara promosi dengan keputusan 

pembelian produk Honda di Astra Motor Klaten. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:  

A. Berdasarkan hasil perhitungan data yang diperoleh peneliti maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk Honda dengan nilai thitng= -

0,745 dengan nilai sig. 0,458>0,05 sehingga hipotesa ditolak. 

B. Berdasarkan hasil perhitungan data yang diperoleh peneliti maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel harga berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk Honda dengan nilai thitung= 2,396 dengan nilai sig. 

0,019<0,05 sehingga hipotesa diterima. 

C. Berdasarkan hasil perhitungan data yang diperoleh peneliti maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel promosi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk Honda dengan nilai thitung = 3,176 dengan nilai sig. 

0,002<0,05 sehingga hipotesa diterima. 

 

2. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 
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A. Bagi PT. Astra Motor Klaten 

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa harga dan promosi 

yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Honda. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk 

memaksimalkan bauran pemasaran yang lain agar semakin banyak 

konsumen yang membeli produk Honda di Astra Motor Klaten. 

B. Bagi Peneliti  

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda nilai koefisien 

determinasi model regresi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,270. 

Nilai koefisien determinan ini menunjukkan bahwa masih banyak 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

membeli produk Honda. Oleh karena itu, kedepannya perlu untuk 

menambahkan variabel-variabel lain dalam penelitian. 
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