
124

BAB III

ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL EVALUASI BAURAN

PROMOSI TERHADAP BRAND AWARENESS DAN KEPUTUSAN

MELANJUTKAN STUDI  DI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Bab ini berisi pembahasan mengenai deskripsi responden, analisis hasil olah

data dengan SPSS dan interpretasi penelitian Evaluasi Bauran Promosi Terhadap

Brand Awareness dan Keputusan Melanjutkan Studi di Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang,

3.1. Deskripsi Objek Penelitian

3.1.1.Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil penelitian berikut menunjukkan distribusi frekuensi karakteristik

responden berdasarkan jenis kelamin, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase
1 Laki-laki 39 45,9%
2 Perempuan 46 54,1%

Jumlah 100 100
Sumber: Data yang diolah, 2017

Tabel 3.1 dibuat untuk memudahkan pembaca mengetahui jumlah

responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas, distribusi

responden berdasarkan jenis kelamin diperoleh hasil mayoritas adalah berjenis
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kelamin perempuan sebesar 54,1%, kemudian laki - laki sebanyak 45,9%. Jenis

kelamin responden sudah terwakili dengan baik dimana proporsi antara laki - laki

dan perempuan seimbang sehingga penelitian ini dapat memberikan penilaian yang

cukup berimbang.

3.1.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Pilihan Program Studi

Hasil  penelitian berikut menunjukkan distribusi frekuensi karakteristik

responden berdasarkan pilihan program studi, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.

Distribusi Responden Berdasarkan Pilihan Program Studi

No Pilihan Program Studi Frekuensi Persentanse
1 Manajemen 13 15,3%
2 Arsitektur 11 12,9 %
3 Akuntansi 9 10,6%
4 Psikologi 9 10,6%
5 Ilmu Hukum 7 8,2%
6 Ilmu Komunikasi 7 8,2%
7 Teknik Sipil 7 8,2%
8 Perpajakan 4 4,7%
9 Desain Komunikasi Visual 3 3,5%
10 Sistem Informasi 3 3,5%
11 Teknologi Pangan 3 3,5%
12 Nutrisi Teknologi Kuliner 2 2,4%
13 Sastra Inggris 2 2,4%
14 Teknik Informatika 2 2,4%
15 Englishpreneurship 1 1,2%
16 Manajemen Unggulan 1 1,2%
17 Teknik Elektro 1 1,2%

Jumlah 85 100%

Sumber: Data yang diolah, 2017

Tabel 3.2 dibuat untuk memudahkan pembaca mengetahui jumlah

responden berdasarkan program studi yang mereka pilih dalam melanjutkan studi

di Unika Soegijapranata. Analisis distribusi responden ditampilkan untuk
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menunjukkan sebaran responden yang memilih untuk melanjutkan ke program

studi tertentu dari 19 program studi yang ditawarkan di Unika Soegijapranata, yang

terdiri 1 program studi D3, 17 program studi S1, 1 program studi S1-S2 Manajemen

Unggulan.

Tabel 3.2 menampilkan data distribusi responden berdasarkan program

studi yang responden pilih untuk melanjutkan studi di Unika Soegijapranata,

diperoleh hasil keputusan tertinggi responden memilih melanjutkan ke program

studi Manajemen sebesar 15,3%, berikutnya program studi Arsitektur sebanyak

12,9%. Keputusan terendah responden memilih melanjutkan ke program studi

Englishpreneurship, Manajemen Unggulan dan Teknik Elektro masing - masing

sebesar 1,2%. Ada dua program studi yaitu Game Technology dan Program Double

Degree S1 Akuntansi + Sistem Infromasi yang belum merupakan program studi

pilihan oleh 85 orang responden.

3.1.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Asal Sekolah

Hasil  penelitian berikut menunjukkan distribusi frekuensi karakteristik

responden berdasarkan asal sekolah, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.

Distribusi Responden Berdasarkan Asal Sekolah

No Asal Sekolah Frekuensi Persentanse
1. SMA Negeri 32 37,6%
2. SMA Swasta 48 56,5 %
3. SMK Negeri - -
4. SMK Swasta 5 5,9%
Jumlah 85 100%

Sumber: Data yang diolah, 2017
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Tabel 3.3 dibuat untuk memudahkan pembaca mengetahui jumlah

responden berdasarkan asal sekolah mereka. Analisis distribusi responden

ditampilkan untuk menunjukkan sebaran asal sekolah responden yang memilih

untuk melanjutkan studi di Unika Soegijapranata. Berdasarkan tabel di atas 3.3

distribusi responden berdasarkan asal sekolah diperoleh hasil paling banyak dari

SMA swasta sebesar 56,5% kemudian SMA Negeri 37,6% setelah itu asal SMK

swasta sebesar 5,9%, tidak ada responden yang asal sekolahnya SMK negeri.

Responden terbanyak dari lulusan SMA dengan total prosentase 94,1%, hal ini

menunjukkan bahwa sebagian besar dari siswa lulusan SMK memilih untuk tidak

melanjutkan studi namun bekerja dengan bekal yang dirasa cukup dari pendidikan

mereka, karena siswa lulusan SMK lebih dipersiapkan untuk langsung berkarya di

dunia kerja, walaupun dari lulusan SMK juga ada yang melanjutkan studi diploma

maupun strata 1.

3.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Analisis ini bertujuan untuk meninjau jawaban dari responden terhadap

masing - masing pernyataan yang menjadi instrumen penelitian. Deskripsi jawaban

responden terhadap variabel - variabel yang diteliti disampaikan, sehingga akan

diketahui intensitas kondisi masing - masing variabel. Pengukuran indikator

berdasarkan skala sehingga didapat penilaian kategori berdasarkan interval skor

sebagai berikut

interval = Skor tertinggi – Skor terendah
Jumlah kategori
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= 4 - 1 = 0,75

4

Kategori Rata-rata :

1,00 – 1,75 = Sangat rendah

1,76 – 2,50 = Rendah

2,51 – 3,25 = Tinggi

3,26 – 4,00 = Sangat tinggi

Variabel - variabel dalam penelitian ini adalah variabel iklan, promosi

penjualan, personal selling, brand awareness dan keputusan pembelian.

3.2.1. Deskripsi Variabel Iklan

Iklan adalah segala bentuk tawaran ide, barang atau jasa yang dilakukan

oleh perusahaan dalam hal ini Unika Soegijapranata untuk menyajikan informasi

dan promosi secara tidak langsung. Hasil jawaban responden mengenai pertanyaan

kuesioner yang mewakili variabel iklan  dapat dilihat pada tabel 3.4. :
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Tabel 3.4.

Tanggapan Responden Mengenai Iklan

No Pernyataan STS TS S SS Skor Mean Kategori
1 Pesan dari

iklan Unika
Soegijapranata
mudah diingat

F 5 14 48 18

249 2,93 tinggi
% 5,9 16,5 56,5 21,2

2 Warna, huruf,
desain iklan
Unika
Soegijapranata
yang ada di
poster menarik

F 3 9 46 27

267 3,14 tinggi
% 3,5 10,6 54,1 81,8

3 Warna, huruf,
desain iklan
Unika
Soegijapranata
yang ada di
media cetak
menarik

F 6 5 50 24

262 3,08 tinggi% 7,1 5,9 58,8 28,2

4 Warna, huruf,
desain iklan
Unika
Soegijapranata
yang ada di
baliho menarik

F - 11 51 23

267 3,14 tinggi
% 0 12,9 60,0 27,1

5 Tampilan,
desain yang
ada di website
Unika
Soegijapranata
menarik

F 8 12 40 25

252 2,96 tinggi
% 9,4 14,1 47,1 29,4

6 Pesan iklan
Unika
Soegijapranata
mudah
dipahami

F 6 9 50 20

254 2,99 tinggi% 7,1 10,6 58,8 23,5

7 Pesan iklan
Unika
Soegijapranata
mudah dikenali

F 8 4 47 26

261 3,07 tinggi
% 9,4 4,7 55,3 30,6

8 Iklan mudah
ditemui, dilihat
dan dibaca

F 6 10 42 27
260 3,06 tinggi

% 7,1 11,8 49,4 31,8
Rata-rata iklan 3,05 tinggi

Sumber: data diolah, 2017

Keterangan :
skor = (1x5) + (2x14) + (3x48) + (4x18) = 249
mean = 249 / 85 = 2,93
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Tabel 3.4. disampaikan untuk memberikan informasi nilai rata - rata

indikator pada variabel iklan, dari hasil analisa mean menunjukkan bahwa dari nilai

responden minimal 1 untuk memberi penilaian sangat tidak setuju dan nilai

maximal 4 untuk penilaian sangat setuju. Melihat tabel di atas dapat disampaikan

bahwa pernyataan “Warna, huruf, desain iklan Unika Soegijapranata yang ada di

poster menarik dan warna, huruf, desain iklan Unika Soegijapranata yang ada di

baliho menarik” memiliki nilai mean tinggi sebesar 3,14, hal ini menunjukkan

bahwa responden yang melihat kreatifitas iklan Unika Soegijapranata di media

poster, baliho yang mempunyai warna, huruf, dan desain yang menarik. Selanjutnya

iklan media cetak dengan nilai mean 3,08 dan paling rendah tingkat kreatifitas

penyampain pesan di website Unika Soegijapranata sebesar 2,96. Tingkat

kemudahan responden mengenali iklan Unika Soegijapranata mendapat nilai mean

3,07 dan tingkat kemudahan responden menemukan iklan Unika Soegijapranata

sejumlah 3,06. Sementara itu, rata – rata tingkat pemahaman iklan oleh responden

sebesar 2,99.

Rata - rata (mean) pada variabel iklan adalah 3,05 pada kategori tinggi,

berikut histogram sebaran kesetujuan pada dimensi iklan pada gambar 3.1
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Gambar 3.1

Histogram Sebaran Kesetujuan Iklan

Sumber: data diolah, 2017

Gambar 3.2
Diagram Tingkat Kesepahaman Responden

Sumber: data diolah, 2017

Gambar 3.2 untuk memberi informasi bahwa diagram di atas menunjukkan

responden rata - rata memahami iklan yang disampaikan, hal ini ditunjukkan oleh

prosentase responden yang menyatakan setuju sebesar 55% dan yang menyatakan

sangat setuju 28%. Hal ini berarti dari beberapa indikator yang menandakan pesan

iklan tersampaikan secara efektif mendapatkan tanggapan baik lebih dari setengah
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jumlah responden. Sementara ketidaksepahaman responden akan  variabel iklan

sebesar 6% saja dari jumlah keseluruhan responden.

3.2.2. Deskripsi Variabel Promosi Penjualan

Promosi penjualan adalah aktifitas, materi yang disampaikan oleh

perusahaan dengan menggunakan teknik, di bawah pengendalian mereka, yang bisa

mengkomunikasikan pesan persuasif yang positif dan menarik perihal produk, jasa

yang ditawarkan oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung

melalui pihak - pihak yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Hasil

jawaban responden mengenai pertanyaan kuesioner yang mewakili variabel

promosi penjualan dapat dilihat pada tabel 3.5. pada halaman selanjutnya.
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Tabel 3.5.

Tanggapan Responden Mengenai Promosi Penjualan

No Pernyataan STS TS S SS Skor Mean Kategori
1 Program

promosi
penjualan
potongan UPP
jalur prestasi
akademik/raport
diketahui

F 3 9 39 34

274 3,22 tinggi% 3,5 10,6 45,9 40,0

2 Program
promosi
penjualan
potongan UPP
jalur prestasi
olah raga
diketahui

F 7 11 45 22

252 2,96 tinggi% 8,2 12,9 52,9 25,9

3 Program
promosi
penjualan
potongan UPP
jalur reguler
untuk alumni,
saudara
kandung
diketahui

F 9 12 42 22

247 2.91 tinggi% 10,6 14,1 49,4 25,9

4 Program
promosi
penjualan jalur
prestasi
diminati

F 3 10 36 36

275 3,24 tinggi% 3,5 11,8 42,4 42,4

5 Program
promosi
penjualan
potongan UPP
jalur reguler
untuk alumni,
saudara
kandung
diminati

F 9 11 45 20

246 2,89 tinggi% 10,6 12,9 52,9 23,5

6 Program
promosi
penjualan
sesuai dengan
kebutuhan
calon
mahasiswa

F 3 7 52 23

265 3,12 tinggi
% 3,5 8,2 61,2 27,1

7 Program
promosi
penjualan
memacu
keputusan

F 6 8 41 30

265 3,12 tinggi

% 7,1 9,4 48,2 35,3
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No Pernyataan STS TS S SS Skor Mean Kategori
untuk
melanjutkan
studi di Unika
Soegijapranata

Rata-rata Promosi Penjualan 3,07 tinggi
Sumber: data diolah, 2017

Keterangan :
skor = (1x3) + (2x9) + (3x39) + (4x34) = 274
mean = 274 / 85 = 3,22

Tabel 3.5. disampaikan untuk memberikan informasi nilai rata - rata

indikator pada variabel promosi penjualan, dari hasil analisa mean menunjukkan

bahwa dari nilai responden minimal 1 untuk memberi penilaian sangat tidak setuju

dan nilai maximal 4 untuk penilaian sangat setuju. Melihat tabel di atas dapat

disampaikan bahwa pernyataan “Program promosi penjualan jalur prestasi

diminati” memiliki nilai mean paling tinggi sebesar 3,24, hal ini menunjukkan

bahwa responden menilai program promosi penjualan menarik perhatian,

memberikan  informasi kepada calon mahasiswa. Program promosi penjualan yang

diinformasikan kepada calon mahasiswa sebagai berikut: potongan UPP jalur

prestasi akademik/raport diketahui dengan nilai mean urutan tertinggi kedua 3,22,

diikuti pernyataan potongan UPP jalur prestasi olah raga diketahui dengan nilai

mean 2,96. Program promosi yang mendapatkan nilai mean paling kecil diketahui

oleh calon mahasiswa adalah program promosi penjualan berupa potongan UPP

jalur reguler untuk alumni, saudara kandung dengan nilai mean 2,91 sehingga untuk

minat calon mahasiswa akan program promosi penjualan meannya juga tidak tinggi

yaitu 2,89.  Secara keseluruhan program promosi penjualan sesuai dengan

kebutuhan calon mahasiswa dengan mean 3,12, nilai mean yang sama untuk
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pernyataan program promosi penjualan memacu keputusan untuk melanjutkan studi

di Unika Soegijapranata.

Rata - rata (mean) pada variabel promosi penjualan adalah 3,07 termasuk

tinggi, berikut histogram sebaran kesetujuan pada variabel promosi penjualan

Gambar 3.3

Histogram Sebaran Kesetujuan Promosi Penjualan

Sumber: data diolah, 2017
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Gambar 3.4

Diagram Tingkat Kesepahaman Responden

Sumber: data diolah, 2017

Gambar 3.4 untuk memberi informasi bahwa diagram di atas menunjukkan

responden rata - rata memahami promosi penjualan yang disampaikan, hal ini

ditunjukkan oleh prosentase responden yang menyatakan setuju sebesar 50% dan

yang menyatakan sangat setuju 31%. Hal ini berarti dari beberapa indikator yang

menandakan promosi penjualan tersampaikan secara efektif mendapatkan

tanggapan baik lebih dari setengah jumlah responden. Sementara

ketidaksepahaman responden akan variabel iklan sebesar 7% dari jumlah

keseluruhan responden.

3.2.3. Deskripsi Variabel Personal Selling

Personal selling adalah presentasi pribadi yang dilakukan tenaga penjualan

perusahaan dengan tujuan membuat penjualan dan membangun hubungan dengan

pelanggan (Kotler, Philip ., Keller, 2012: 408). Hasil jawaban responden mengenai

pertanyaan kuesioner yang mewakili variabel personal selling dapat dilihat pada

tabel 3.6 pada halaman selanjutnya.
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Tabel 3.6.

Tanggapan Responden Mengenai Personal Selling

No Pernyataan STS TS S SS Skor Mean Kategori
1 Tim promosi

memiliki
kemampuan
yang baik
dalam
menganalisis
calon
mahasiswa

F 6 6 47 26

263 3,09 tinggi
% 7,1 7,1 55,3 30,6

2 Tim promosi
mampu
berinteraksi
dengan baik
dengan calon
mahasiswa
untuk
kepentingan
penawaran
produk jasa
Unika
Soegijapranata

F 2 8 44 31

274 3,22 tinggi

% 2,4 9,4 51,8 36,5

3 Tim promosi
tepat waktu
dalam
menawarkan
produk jasa
Unika
Soegijapranata

F 8 8 49 20

251 2,95 tinggi
% 9,4 9,4 57,6 23,5

4 Tim promosi
sangat
komunikatif
dengan calon
mahasiswa

F 1 7 45 32

278 3,27
sangat
tinggi% 1,2 8,2 52,9 37,6

5 Anda tertarik
untuk
melanjutkan
studi setelah
mendengarkan
pemaparan
produk dari
tim promosi

F 9 7 44 25

255 3,00 tinggi
% 10,6 8,2 51,8 29,4

6 Tim promosi
memilki
pengetahuan
yang baik
mengenai
produk

F 1 6 49 29

276 3,25 tinggi
% 1,2 7,1 57,6 34,1

7 Tim promosi
peka terhadap
keluhan –
keluhan yang

F 8 5 48 24

258 3,04 tinggi% 9,4 5,9 56,5 28,2
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No Pernyataan STS TS S SS Skor Mean Kategori
dialami oleh
calon
mahasiswa

8 Tim promosi
dapat
menjawab
keluhan calon
mahasiswa
dengan baik
sehingga
setiap keluhan
mendapat
solusi

F 4 7 44 30

270 3,18 tinggi% 4,7 8,2 51,8 35,3

9 Tim promosi
dapat
mempengaruhi
calon
mahasiswa
untuk
melanjutkan
studi di Unika
Soegijapranata

F 8 12 38 27

254 2,99 tinggi% 9,4 14,1 44,7 31,8

10 Tim promosi
dapat
memelihara
hubungan
yang baik
dengan
seringnya
berkomunikasi

F 3 9 46 27

267 3,14 tinggi% 3,5 10,6 54,1 31,8

Rata-rata Personal Selling 3,11 tinggi

Sumber: data diolah, 2017

Keterangan :
skor = (1x6) + (2x6) + (3x47) + (4x26) = 263
mean = 263 / 85 = 3,09

Tabel 3.6. disampaikan untuk memberikan informasi nilai rata - rata

indikator pada variabel personal selling, dari hasil analisa mean menunjukkan

bahwa dari nilai responden minimal 1 untuk memberi penilaian sangat tidak setuju

dan nilai maximal 4 untuk penilaian sangat setuju. Melihat tabel di atas dapat

disampaikan bahwa pernyataan “Tim promosi sangat komunikatif dengan calon

mahasiswa” memiliki nilai mean paling tinggi sebesar 3,27. Tingginya mean dalam
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pernyataan tersebut menunjukkan bahwa responden setuju apabila tim promosi

mampu memulai pembicaraan yang menarik dengan calon mahasiswa.

Kemampuan memulai pembicaraan juga didukung dengan pengetahuan tim

promosi mengenai Unika Soegijapranata dengan nilai mean 3,25. Tingginya mean

sebesar 3,22 dalam pernyataan “Tim promosi mampu berinteraksi dengan baik

dengan calon mahasiswa untuk kepentingan penawaran produk jasa Unika

Soegijapranata” menunjukkan bahwa responden setuju apabila tim promosi mampu

berinteraksi dengan baik. Tim promosi yang komunikatif, memiliki pengetahuan

yang baik mengenai produk dan kemampuan  berinteraksi dengan baik dengan

calon mahasiswa untuk kepentingan penawaran produk jasa Unika Soegijapranata

merupakan indikator yang baik dalam mengukur personal selling. Selain

komunikatif, pengetahuan produk dan kemampuan berinteraksi untuk penawaran

kepada calon mahasiswa, tim promosi mampu menjawab keluhan calon mahasiswa

dengan baik sehingga setiap keluhan mendapat solusi dengan nilai mean 3,18 dan

peka terhadap keluhan calon mahasiswa. Kemampuan tim promosi menganalisa

calon mahasiswa sangat baik dengan nilai mean 3,09 dan mempengaruhi calon

mahasiswa untuk melanjutkan studi di Unika Soegijapranata sebesar 2,99.

Rata – rata (mean) pada variabel personal selling adalah adalah 3,11 dan

masuk dalam kategori tinggi. Berikut histogram sebaran kesetujuan pada dimensi

promosi penjualan
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Gambar 3.5

Histogram Sebaran Kesetujuan Personal Selling

Sumber: data diolah, 2017

Gambar 3.6

Diagram Tingkat Kesepahaman Responden

Sumber: data diolah, 2017
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Gambar 3.6 untuk memberi informasi bahwa diagram di atas menunjukkan

responden rata - rata memahami personal selling yang disampaikan, hal ini

ditunjukkan oleh prosentase responden yang menyatakan setuju sebesar 53% dan

yang menyatakan sangat setuju 32%. Hal ini berarti dari beberapa indikator yang

menandakan personal selling mendapatkan tanggapan baik yang dapat

meningkatkan keputusan pembelian. Sementara ketidaksepahaman responden akan

variabel personal selling sebesar 6% saja dari jumlah keseluruhan responden.

3.2.4. Deskripsi Variabel Brand Awareness

Brand awareness adalah usaha untuk membuat konsumen familiar melalui

iklan, promosi, public relation sebagai strategi komunikasi pemasaran akan suatu

merek. Kegiatan memberikan informasi kepada konsumen mengenai ciri khusus

dan manfaatnya, menunjukkan perbedaan dari merek kompetitor dan

menginformasikan bahwa merek yang ditawarkan lebih baik (Shimp, 2000: 162).

Hasil jawaban responden mengenai pertanyaan kuesioner yang mewakili variabel

brand awareness dapat dilihat pada tabel 3.7. ;
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Tabel 3.7.

Tanggapan Responden Mengenai Brand Awareness

No Pernyataan STS TS S SS Skor Mean Kategori
1 Nama merek

perguruan
tinggi swasta
di kota
Semarang

F 3 5 21 56

300 3,53
sangat
tinggi

% 3,5 5,9 24,7 65,9

2 Nama Unika
Soegijapranata
lebih dikenal
dengan nama
Unika

F 6 5 12 62

300 3,53
sangat
tinggi% 7,1 5,9 14,1 72,9

3 Mengetahui
keunggulan
Unika
Soegijapranata

F 6 6 51 22

259 3,05 tinggi% 7,1 7,1 60,0 25,9

4 Anda
Mengetahui
isi iklan Unika
Soegijapranata

F 6 9 50 20

254 2,99 tinggi
% 7,1 10,6 58,8 23,5

5 Menyebutkan
pesan iklan
Soegijapranata
yang paling
anda ingat

F 9 26 44 6

217 2,55 tinggi% 10,6 30,6 51,8 7,1

6 Menyebutkan
merek ketika
pertama kali
Anda
mendengar
perguruan
tinggi swasta
di kota
Semarang

F 5 10 32 38

273 3,21 tinggi
% 5,9 11,8 37,6 44,7

7 Menyebutkan
merek sebagai
pilihan utama

F 4 15 31 35
267 3,14 tinggi% 4,7 17,6 36,5 41,2

Rata - rata Brand Awareness 3,14 tinggi

Sumber: data diolah, 2017

Keterangan :
skor = (1x3) + (2x5) + (3x21) + (4x56) = 300
mean = 300 / 85 = 3,53

Tabel 3.7. disampaikan untuk memberikan informasi nilai rata – rata

indikator pada variabel brand awareness, dari hasil analisa mean menunjukkan
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bahwa dari nilai responden minimal 1 untuk memberi penilaian sangat tidak setuju

dan nilai maximal 4 untuk penilaian sangat setuju. Melihat tabel di atas

menunjukkan pernyataan “Nama Unika Soegijapranata dikenal sebagai PTS di kota

Semarang dan Nama Unika Soegijapranata lebih dikenal dengan nama Unika”

memiliki nilai mean yang sama tingginya sebesar 3,53. Tingginya mean

menunjukkan bahwa responden memiliki kesadaran tinggi akan brand awareness.

Responden menyebutkan merek ketika pertama kali mendengar PTS di kota

Semarang dengan nilai mean 3,21 dan menyebutkan merek sebagai pilihan utama

dengan nilai mean 3,14, yang terendah adalah 2,55 yaitu tingkat pengingatan

kembali akan pesan. Rata - rata (mean) pada variabel brand awareness adalah 3,14,

berikut histogram sebaran kesetujuan pada variabel brand awareness

Gambar 3.7

Histogram Sebaran Kesetujuan Brand Awareness

Sumber: data diolah, 2017
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Gambar 3.8

Diagram Tingkat Kesepahaman Responden

Sumber: data diolah, 2017

Gambar 3.8 untuk memberi informasi bahwa diagram di atas menunjukkan

responden rata - rata memahami brand awareness produk/jasa yang disampaikan,

hal ini ditunjukkan oleh prosentase responden yang menyatakan setuju sebesar 40%

dan yang menyatakan sangat setuju 40%. Hal ini berarti dari beberapa indikator

yang menandakan brand awareness mendapat terpaan yang baik lebih dari setengah

responden. Sementara ketidaksepahaman responden akan  variabel brand

awareness sebesar 7% dari jumlah keseluruhan responden.

3.2.5. Deskripsi Variabel Keputusan Pembelian (Melanjutkan Studi)

Keputusan pembelian diartikan sebagai tahap dimana konsumen menyusun

merek- merek di dalam himpunan pilihan serta membentuk niat pembelian

(Simamora, 2000:19). Hasil jawaban responden mengenai pertanyaan kuesioner

yang mewakili variabel keputusan pembelian dapat dilihat pada tabel di bawah ini;
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Tabel 3.8.

Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Pembelian

No Pernyataan STS TS S SS Skor Mean Kategori
1 Unika

Soegijapranata
mempunyai
program studi
yang sesuai
minat calon
mahasiswa

F 3 6 37 39

282 3,32
sangat
tinggi% 3,5 7,1 43,5 45,9

2 Memutuskan
melanjutkan
studi karena
yakin bahwa
Unika
Soegijapranata
dengan
keunggulannya
akan
bermanfaat
bagi calon
mahasiswa

F 6 4 31 44

283 3,33
sangat
tinggi

% 7,1 4,7 36,5 51,8

3 Memutuskan
melanjutkan
studi karena
percaya bahwa
Unika
Soegijapranata
sebagai PTS
yang
berkualitas
baik

F 7 2 26 50

289 3,40
sangat
tinggi% 8,2 2,4 30,6 58,8

Rata-rata Keputusan Pembelian 3,35
sangat
tinggi

Sumber: data diolah, 2017

Keterangan :
skor = (1x3) + (2x6) + (3x37) + (4x39) = 282
mean = 282 / 85 = 3,32

Tabel 3.8. disampaikan untuk memberikan informasi nilai rata - rata

indikator pada variabel keputusan pembelian, dari hasil analisa mean menunjukkan

bahwa dari nilai responden minimal 1 untuk memberi penilaian sangat tidak setuju

dan nilai maximal 4 untuk penilaian sangat setuju. Melihat tabel di atas

menunjukkan pernyataan “Keputusan melanjutkan studi karena percaya bahwa
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Unika Soegijapranata sebagai PTS yang berkualitas baik” memiliki nilai mean

sangat tinggi sebesar 3,40. Keputusan melanjutkan studi karena yakin bahwa Unika

Soegijapranata dengan keunggulannya akan bermanfaat bagi calon mahasiswa

mendapat nilai mean tertinggi kedua sebesar 3,33 termasuk sangat tinggi dan

keputusan melanjutkan studi terletak pada kesesuaian manfaat yaitu Unika

Soegijapranata mempunyai program studi yang sesuai minat calon mahasiswaa.

Rata - rata (mean) pada dimensi keputusan pembelian adalah 3,35, berikut

histogram sebaran kesetujuan pada dimensi keputusan pembelian.

Gambar 3.9

Histogram Sebaran Keputusan Pembelian

Sumber: data diolah, 2017
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Gambar 3.10

Diagram Tingkat Kesepahaman Responden

Sumber: data diolah, 2017

Gambar 3.10 untuk memberi informasi bahwa diagram di atas menunjukkan

responden rata -rata memutuskan melanjutkan studi ke Unika Soegijapranata, hal

ini ditunjukkan oleh prosentase responden yang menyatakan sangat setuju sebesar

52% dan yang menyatakan setuju 37%. Hal ini berarti dari beberapa indikator yang

menandakan keputusan pembelian tersampaikan secara efektif mendapatkan

tanggapan baik lebih dari setengah jumlah responden. Sementara

ketidaksepahaman responden akan variabel keputusan pembelian sebesar 6% saja

dari jumlah keseluruhan responden.

3.3. Analisis Hasil Penelitian

3.3.1. Uji Validitas

Dalam penelitian ini, validitas dari indikator dianalisis menggunakan df

(degree of freedom) dengan rumus df = n-k, dimana n = jumlah sampel, k = jumlah
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variabel independen. Jadi df yang digunakan adalah 85-3 = 82 dengan alpha sebesar

5%, maka menghasilkan nilai r tabel sebesar 0,2133. Jika r hitung  lebih besar dari

r tabel dan nilai r positif, maka butir pernyataan dikatakan valid (Ghozali, 2001).

Hasil uji validitas pada indikator-indikator penelitian ini terdapat pada tabel 3.9.
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Tabel 3.9.

Hasil Pengujian Validitas

No. Variabel/Indikator r hitung r tabel Keterangan
1 Iklan :

X1.1 0,805 0,2133 valid
X1.2 0,859 0,2133 valid
X1.3 0,862 0,2133 valid
X1.4 0,767 0,2133 valid
X1.5 0,781 0,2133 valid
X1.6 0,863 0,2133 valid
X1.7 0,879 0,2133 valid
X1.8 0,760 0,2133 valid

2 Promosi Penjualan :
X2.1 0,831 0,2133 valid
X2.2 0,879 0,2133 valid

X2.3 0,883 0,2133 valid
X2.4 0,775 0,2133 valid
X2.5 0,866 0,2133 valid
X2.6 0,791 0,2133 valid
X2.7 0,736 0,2133 valid

3 Personal Selling
X3.1 0,883 0,2133 valid
X3.2 0,853 0,2133 valid
X3.3 0,820 0,2133 valid
X3.4 0,806 0,2133 valid
X3.5 0,812 0,2133 valid
X3.6 0,787 0,2133 valid
X3.7 0,883 0,2133 valid
X3.8 0,867 0,2133 valid
X3.9 0,799 0,2133 valid
X3.10 0,848 0,2133 valid

4 Brand Awareness
Y1.1 0,774 0,2133 valid
Y1.2 0,840 0,2133 valid
Y1.3 0,804 0,2133 valid
Y1.4 0,837 0,2133 valid
Y1.5 0,686 0,2133 valid
Y1.6 0,826 0,2133 valid
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No. Variabel/Indikator r hitung r tabel Keterangan
Y1.7 0,763 0,2133 valid

5 Keputusan Pembelian
Y2.1 0,892 0,2133 valid
Y2.2 0,948 0,2133 valid
Y2.3 0,960 0,2133 valid

Sumber: data diolah, 2017

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk

mengukur variabel dalam penelitian ini mempunyai nilai korelasi yang lebih besar

dari r tabel = 0,2133 (r hitung > r tabel).

3.3.2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,

2011). Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam

mengukur suatu gejala atau kejadian. Menurut Nunnaly dalam Ghozali (2011),

suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,7.

Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel

berikut ini.

Tabel 3.10.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach
Alpha

Cut of value Keterangan

Iklan 0,929 0,70 Reliabel
Promosi Penjualan 0,920 0,70 Reliabel
Personal Selling 0,950 0,70 Reliabel
Brand Awarness 0,900 0,70 Reliabel
Keputusan Pembelian 0,926 0,70 Reliabel

Sumber: data diolah, 2017
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Berdasarkan pengujian pada tabel reliabilitas diatas maka diketahui bahwa

semua variabel mempunyai cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Maka dapat

disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

3.3.3. Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian

bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak

bias dan konsisten.

3.3.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam sebuah

model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik

adalah data terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Cara untuk

mengetahui sebaran data normal atau tidak, maka dilakukan pengujian

normalitas dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Jika nilai signifikasi residual data lebih besar dari 0,05

mengindifikasikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Hasil

pengujian kenormalan dapat dilihat pada tabel 3.11.
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Tabel 3.11.

Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 85

Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation .92527735

Most Extreme Differences Absolute .077

Positive .073

Negative -.077

Kolmogorov-Smirnov Z .714

Asymp. Sig. (2-tailed) .688

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov

(K-S) pada tabel 3.11 di atas menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov

residual sebesar 0,714 dan signifikasi 0,688. Jadi dapat disimpulkan bahwa

data residual terdistribusi secara normal, hal ini dapat dilihat dari nilai

signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga model ini layak digunakan

dalam penelitian.
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Adapun bentuk grafik probability plot dalam uji normalitas ini

sebagai berikut;

Gambar 3.11.

Sumber: data diolah, 2017

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan pola distribusi data sesuai

atau berhimpit dengan garis diagonal. Dengan demikian hal ini menjadi

salah satu ketentuan dari uji regresi linier berganda melalui lolos uji

normalitas.

3.3.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varian residual yang satu dengan yang lain.

Model regresi yang baik dan memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian

adalah data yang tidak terdapat heteroskedastisitas.
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Hasil pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat

pada Gambar 3.12:

Gambar 3.12

Uji Heteroskedastisitas

Sumber : data diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3.12. terlihat pola persebaran data dalam uji

heteroskedastisitas scatterplot di atas tidak membentuk suatu pola tertentu.

Sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan pada bab sebelumnya dapat

diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.
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3.3.3.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam

model regresi berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau

tidak. Gejala multikolonieritas dapat diketahui dengan melihat nilai

Variance inflation Faktor (VIF). Hasil Uji Multikolonieritas dapat dilihat

pada tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel: 3.12

Uji Multikolinieritas dengan VIF dan Tolerance

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -.689 .527 -1.307 .195

Iklan .052 .043 .114 1.186 .239 .209 4.796

Promosi Penjualan -.016 .044 -.033 -.365 .716 .239 4.185

Personal Selling .152 .037 .424 4.143 .000 .185 5.398

Brand Awarness .232 .054 .451 4.295 .000 .176 5.691

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Sumber: data diolah, 2017

Hasil pengujian pada tabel 3.12 menunjukkan bahwa variabel

independen mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Oleh

karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolonieritas

diantara variabel independen dan model regresi ini layak dipakai untuk

penelitian.
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3.3.4. Analisis Regresi Linier Berganda

3.3.4.1. Model Analisis Regresi Linier Berganda I

Penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara

variabel independen terhadap brand awarness. Dari analisis menggunakan

SPSS, hasil olah data didapatkan hasil seperti pada tabel 3.13.

Tabel 3.13.

Analisis Regresi Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 1.581 1.070 1.478 .143

Iklan .284 .083 .325 3.408 .001 .238 4.194

Promosi Penjualan .290 .085 .303 3.394 .001 .273 3.664

Personal Selling .233 .071 .335 3.302 .001 .210 4.758

a. Dependent Variable: Brand Awarness

Sumber: data diolah, 2017

Dari tabel 3.13 dapat diketahui bahwa semua variabel independen

yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dari ketiga

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, semua

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap brand awareness. Hal

ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi untuk iklan 0,001; promosi penjualan

0,001; serta personal selling 0,001 (< 0,05).

Dengan demikian dapat dibuat persamaan matematis sebagai

berikut.
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BrandAwareness = 0,325Iklan + 0,303PromosiPenjualan +

0,335Personal Selling + e

a. Konstan = 1,581

Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel

independen (iklan, promosi penjualan dan personal selling). Bila

variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan

maka variabel brand awareness juga akan naik.

b. Iklan (X1) = 0,325

Merupakan koefisien regresi variabel iklan (X1) terhadap brand

awareness artinya jika iklan Unika Soegijapranata mengalami

kenaikan secara pembuatan pesan, pemilihan pesan dan

pelaksanaan pesan maka brand awareness juga akan mengalami

kenaikan sebesar 0,325 atau 32,5%. Koefisien iklan bernilai

positif artinya antara iklan dan brand awareness memiliki

hubungan positif maka kenaikan iklan akan meningkatkan

kenaikan pada brand awareness Unika Soegijapranata.

c. Promosi Penjualan (X2) = 0,303

Merupakan koefisien regresi variabel pomosi penjualan (X2)

terhadap brand awareness artinya jika pomosi penjualan Unika

Soegijapranata mengalami kenaikan secara komunikasi, insentive

dan undangan maka brand awareness juga akan mengalami

kenaikan sebesar 0,303 atau 30,3%. Koefisien pomosi penjualan
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bernilai positif artinya antara pomosi penjualan dan brand

awareness memiliki hubungan positif maka kenaikan pomosi

penjualan akan meningkatkan kenaikan pada brand awareness

Unika Soegijapranata.

d. Personal Selling (X3) = 0,335

Merupakan koefisien regresi variabel personal selling (X3)

terhadap brand awareness artinya jika personal selling Unika

Soegijapranata mengalami kenaikan dalam pencarian calon

konsumen, pendekatan, presentasi, penyelesaian keberatan,

penutupan dan tindak lanjut pemeliharaan maka brand awareness

juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,335 atau 33,5%.

Koefisien personal selling bernilai positif artinya antara personal

selling dan brand awareness memiliki hubungan positif maka

kenaikan personal selling akan meningkatkan kenaikan pada

brand awareness Unika Soegijapranata.

1. Uji Hipotesis

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel

bebas secara parsial atau individual menerangkan variabel terikat (Brand

Awareness).

Hasil analisis uji t adalah sebagai berikut:
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a) Nilai thitung pada variabel iklan (X1) adalah sebesar 3,408 dengan tingkat

signifikansi 0,001. Karena 3.408 > 1,989 dan 0,001 < 0,05 maka H0

ditolak dan Ha diterima

Hipotesis 1 : Iklan berpengaruh positif terhadap brand awareness.

b) Nilai thitung pada variabel promosi penjualan (X2) adalah sebesar 3,394

dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena 3,394 > 1,989 dan 0,001 <

0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima

Hipotesis 2 : Promosi penjualan berpengaruh positif terhadap brand

awareness.

c) Nilai thitung pada variabel personal selling (X3) adalah sebesar 3,302

dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena 3,302 > 1,989 dan 0,001 <

0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima

Hipotesis 3 : Iklan berpengaruh positif terhadap brand awareness.

2. Uji Kelayakan Model

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat

(Ghozali, 2011). Uji statistik F seperti pada tabel 3.14.
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Tabel 3.14.

Uji Simultan (F)

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 1442.478 3 480.826 126.647 .000a

Residual 307.522 81 3.797

Total 1750.000 84

a. Predictors: (Constant), Personal Selling, Promosi Penjualan, Iklan

b. Dependent Variable: Brand Awarness
Sumber: data diolah, 2017

Tabel uji F di atas menunjukkan hasil uji statistik dengan

signifikansi sebesar 0,000. Dengan ketentuan bahwa nilai signifikansi

kurang dari 0,05 artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel

bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan kata lain

iklan, promosi penjualan dan personal selling secara bersama-sama

mempengaruhi brand awarness.

3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel

dependen. Koefisien determinasi dari penelitian ini ditujukkan pada tabel

3.15 pada halaman 160.
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Tabel 3.15.

Uji Determinasi R2

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate

1 .908a .824 .818 1.94848

a. Predictors: (Constant), Personal Selling, Promosi Penjualan, Iklan

b. Dependent Variable: Brand Awarness

Sumber: data diolah, 2017

Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai  adjusted R2 yang

diperoleh adalah 0,818, atau sama dengan 81,8%. Keadaan ini menunjukkan

bahwa variabel independen yaitu iklan, promosi penjualan dan personal

selling memberi kontribusi pengaruh sebesar 81,8% terhadap tingkat

variabel dependen yaitu brand awareness, berarti bahwa sebesar 81,8%

brand awareness dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel iklan,

promosi penjualan dan personal selling. Sedangkan sisanya 18,1 % (100%

- 81,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam

penelitian ini.

Untuk diketahui bahwa besarnya nilai adjusted R2 berkisar antara 0

– 1 yang berarti semakin kecil besarnya adjusted R2 , maka hubungan antar

variabel semakin lemah. Sebaliknya jika adjusted R2 semakin mendekati 1

maka hubungan hubungan antar variabel semakin kuat. Berdasarkan

analisis data adjusted R2 yang telah ditemukan dengan besarnya 0,818 maka
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dikategorikan kuat hubungan antara iklan, promosi penjualan dan personal

selling dengan brand awareness.

3.3.4.2. Model Analisis Regresi Linier Berganda II

Penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara

variabel independen terhadap keputusan pembelian. Dari analisis olah data

menggunakan SPSS didapatkan hasil seperti pada tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16.

Analisis Regresi Berganda II

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -.689 .527 -1.307 .195

Iklan .052 .043 .114 1.186 .239 .209 4.796

Promosi Penjualan -.016 .044 -.033 -.365 .716 .239 4.185

Personal Selling .152 .037 .424 4.143 .000 .185 5.398

Brand Awarness .232 .054 .451 4.295 .000 .176 5.691

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Sumber: data diolah, 2017

Dari tabel 3.16. dapat diketahui bahwa tidak semua variabel

independen yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Dari keempat variabel independen yang dimasukkan ke dalam

model regresi, tidak semua variabel independen berpengaruh signifikan

terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi
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untuk iklan 0,239 (> 0,05), promosi penjualan 0,716 ( > 0,05), personal

selling 0,000 (< 0,05) dan brand awareness 0,000 (< 0,05) .

Dengan demikian dapat dibuat persamaan matematis sebagai berikut.

Keputusan
Pembelian

= 0,114Iklan - 0,033PromosiPenjualan +
0,424Personal Selling + 0,451BrandAwareness+ e

a. Konstan = -0,689

Nilai konstanta negatif menunjukkan tidak ada pengaruh

signifikan dari variabel independen (iklan, promosi penjualan,

personal selling dan brand awareness) terhadap keputusan

pembelian.

b. Iklan (X1) = 0,114

Merupakan koefisien regresi variabel iklan (X1) terhadap

keputusan pembelian artinya jika iklan Unika Soegijapranata

mengalami kenaikan secara pembuatan pesan, pemilihan pesan

dan pelaksanaan pesan maka keputusan pembelian juga akan

mengalami kenaikan sebesar 0,114 atau 11,4%. Koefisien iklan

bernilai positif artinya antara iklan dan keputusan pembelian

memiliki hubungan positif maka kenaikan iklan akan

meningkatkan kenaikan pada keputusan pembelian Unika

Soegijapranata.

c. Promosi Penjualan (X2) = - 0,033

Merupakan koefisien regresi variabel pomosi penjualan (X2)

terhadap keputusan pembelian artinya jika pomosi penjualan
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Unika Soegijapranata mengalami penurunan secara komunikasi,

insentive dan undangan maka keputusan pembelian juga akan

mengalami penurunan sebesar 0,033 atau 3,3%. Koefisien

pomosi penjualan bernilai negatif artinya antara pomosi

penjualan dan keputusan pembelian memiliki hubungan negatif

maka kenaikan pomosi penjualan tidak selalu meningkatkan

kenaikan pada keputusan pembelian Unika Soegijapranata.

d. Personal Selling (X3) = 0,424

Merupakan koefisien regresi variabel personal selling (X3)

terhadap keputusan pembelian artinya jika personal selling Unika

Soegijapranata mengalami kenaikan dalam pencarian calon

konsumen, pendekatan, presentasi, penyelesaian keberatan,

penutupan dan tindak lanjut pemeliharaan maka keputusan

pembelian juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,424 atau

42,4%. Koefisien personal selling bernilai positif artinya antara

personal selling dan keputusan pembelian memiliki hubungan

positif maka kenaikan personal selling akan meningkatkan

kenaikan pada keputusan pembelian Unika Soegijapranata.

e. Brand Awareness (Z) = 0,451

Merupakan koefisien regresi variabel brand awareness (X3)

terhadap keputusan pembelian artinya jika brand awareness

Unika Soegijapranata mengalami kenaikan maka keputusan

pembelian juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,451 atau
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45,1%. Koefisien brand awareness bernilai positif artinya antara

brand awareness dan keputusan pembelian memiliki hubungan

positif maka kenaikan brand awareness akan meningkatkan

kenaikan pada keputusan pembelian Unika Soegijapranata.

1. Uji Hipotesis

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel

bebas secara parsial atau individual menerangkan variabel terikat

(keputusan melanjutkan studi).

Hasil analisis uji t adalah sebagai berikut:

a) Nilai thitung pada variabel iklan (X1) adalah sebesar 1,186 dengan tingkat

signifikansi 0,239. Karena 1,186 < 1,989 dan 0,239 > 0,05 maka H0

diterima dan Ha ditolak

Hipotesis 4 : Iklan tidak berpengaruh secara langsung terhadap

keputusan pembelian dalam melanjutkan studi di Unika Soegijapranata.

b) Nilai thitung pada variabel Promosi Penjualan (X2) adalah sebesar -0,365

dengan tingkat signifikansi 0,716. Karena -0,365 < 1,989 dan 0,716 >

0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak

Hipotesis 5 : Promosi penjualan tidak berpengaruh secara langsung

terhadap keputusan pembelian dalam melanjutkan studi di Unika

Soegijapranata.
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c) Nilai thitung pada variabel Personal Selling (X3) adalah sebesar 4,143

dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena 4,143 > 1,989 dan 0,001 <

0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Hipotesis 6 : Personal selling berpengaruh positif secara langsung

terhadap keputusan pembelian dalam melanjutkan studi di Unika

Soegijapranata.

d) Nilai thitung pada variabel Brand Awareness (Y1) adalah sebesar 4,295

dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena 4,295 > 1,989 dan 0,000 <

0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima

Hipotesis 7 : Brand awareness berpengaruh positif terhadap keputusan

pembelian dalam melanjutkan studi di Unika Soegijapranata.

2. Uji Kelayakan Model

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat

(Ghozali, 2011).
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Tabel 3.17.

Uji Simultan (F) II

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 391.896 4 97.974 108.988 .000a

Residual 71.916 80 .899

Total 463.812 84

a. Predictors: (Constant), Brand Awarness, Promosi Penjualan, Iklan, Personal Selling

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Sumber: data diolah, 2017

Tabel uji F di atas menunjukkan hasil uji statistik dengan

signifikansi sebesar 0,000. Dengan ketentuan bahwa nilai signifikansi

kurang dari 0,05 artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel

bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan kata iklan,

promosi penjualan, personal selling dan brand awareness secara bersama-

sama mempengaruhi keputusan pembelian melanjutkan studi di Unika

Soegijapranata.

3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisiensi determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai

yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Koefisien determinasi dari penelitian ini ditujukkan pada tabel berikut:
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Tabel 3.18.

Uji Determinasi R2 II

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate

1 .919a .845 .837 .94813

a. Predictors: (Constant), Brand Awarness, Promosi Penjualan, Iklan, Personal

Selling

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Sumber: data diolah, 2017

Tabel 3.18 memperlihatkan bahwa nilai  adjusted R2 yang diperoleh

adalah 0,837, atau sama dengan 83,7%. Keadaan ini menunjukkan bahwa

variabel independen yaitu iklan, promosi penjualan, personal selling dan

brand awareness memberi kontribusi pengaruh sebesar 83,7% terhadap

tingkat variabel dependen yaitu keputusan pembelian dalam melanjutkan

studi di Unika Soegijapranata, berarti bahwa sebesar 83,7% keputusan

pembelian dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel iklan, promosi

penjualan, personal selling, dan brand awareness. Sedangkan sisanya

16,3% (100% - 83,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan

dalam penelitian ini.

Untuk diketahui bahwa besarnya nilai adjusted R2 berkisar antara 0

– 1 yang berarti semakin kecil besarnya adjusted R2 , maka hubungan antar

variabel semakin lemah. Sebaliknya jika adjusted R2 semakin mendekati 1

maka hubungan hubungan antar variabel semakin kuat. Berdasarkan

analisis data adjusted R2 yang telah ditemukan dengan besarnya 0,837maka
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dikategorikan kuat hubungan antara iklan, promosi penjualan, personal

selling, dan brand awareness dengan keputusan pembelian.

3.3.4.3. Sobel Test

Pengujian sobel test ini bertujuan untuk mengetahui peran brand

awareness dalam memediasi hubungan tidak langsung antar variabel bebas

yakni bauran promosi meliputi iklan, promosi penjualan dan personal

selling dengan keputusan pembelian dalam melanjutkan studi di Unika

Soegijapranata.

1. Peran brand awareness dalam memediasi pengaruh iklan terhadap

keputusan pembelian melanjutkan studi di Unika Soegijapranata.

Tabel 3.19.
Sobel Test I

Sumber: data diolah, 2017

Nilai thitung pada pengujian sobel test I adalah sebesar 2,676 dengan

tingkat signifikansi 0,007. Karena 2,676 > 1,989 dan 0,007 < 0,05 maka

H0 ditolak dan Ha diterima

Hipotesis 8 : Brand awareness mampu memediasi dalam hubungan tidak

langsung antara iklan dengan keputusan pembelian melanjutkan studi di

Unika Soegijapranata.
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2. Peran brand awareness dalam memediasi pengaruh promosi penjualan

terhadap keputusan pembelian melanjutkan studi di Unika

Soegijapranata.

Tabel 3.20.

Sobel Test II

Sumber: data diolah, 2017

Nilai thitung pada pengujian sobel test II adalah sebesar 2,671 dengan

tingkat signifikansi 0,007. Karena 2,671 > 1,989 dan 0,007 < 0,05 maka

H0 ditolak dan Ha diterima

Hipotesis 9 : Brand Awareness mampu memediasi dalam hubungan tidak langsung

antara promosi penjualan dengan keputusan pembelian dalam melanjutkan studi di

Unika Soegijapranata.

3. Peran brand awareness dalam memediasi pengaruh personal selling terhadap

keputusan pembelian dalam melanjutkan studi di Unika Soegijapranata.

Tabel 3.21.
Sobel test III
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Nilai thitung pada pengujian sobel test III adalah sebesar 2,607 dengan

tingkat signifikansi 0,009. Karena 2,607 > 1,989 dan 0,009 < 0,05 maka

H0 ditolak dan Ha diterima

Hipotesis 10 : Brand awareness mampu memediasi dalam hubungan

tidak langsung antara personal selling dengan keputusan pembelian

melanjutkan studi di Unika Soegijapranata.

3.4. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran promosi: iklan,

promosi penjualan, personal selling terhadap brand awareness dan keputusan

melanjutkan studi di Unika Soegijapranata. Jumlah responden 85 orang calon

mahasiswa baru TA 2017/2018 Unika Soegijapranata yang telah melakukan proses

her registrasi/daftar ulang  dan yang berasal dari SMA sederajat Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa brand

awareness dipengaruhi oleh iklan, promosi penjualan, dan personal selling. Hal ini

sesuai dengan apa yang Percy katakan bahwa pesan yang disampaikan pada iklan,

promosi penjualan dan kegiatan personal selling dimaksudkan untuk bisa

menghidupkan pikiran konsumen terhadap merek. Hal tersebut dilakukan dengan

tujuan meningkatkan kesadaran untuk merek yang berada diantara target audiens

dan dengan membangun sikap positif terhadap merek. Semua komunikasi

pemasaran yang dilakukan harus membantu untuk membangun brand awareness

dan berkontribusi terhadap perasaan positif untuk merek (Percy, 2008: 82)
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Hasil penelitian yang dilakukan telah menemukan bahwa iklan, promosi

penjualan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, seperti yang

disampaikan Griffin pada teori Elaboration Likelihood Model bahwa orang dapat

memproses pesan persuasif dengan cara yang berbeda. Audiens pada suatu situasi

akan menilai sebuah pesan secara mendalam, hati-hati dan dengan pemikiran yang

kritis, namun pada situasi lain mereka menilai pesan sambil lalu saja tanpa

mempertimbangkan argumen yang mendasari isi pesan tersebut (Griffin, 2009).

Ketika memproses informasi dari pesan yang diterimanya, auidens dalam hal ini

calon mahasiswa apakah secara aktif dan kritis memikirkan dan menimbang –

nimbang isi pesan tersebut dengan melakukan proses analisa dan membandingkan

dengan pengetahuan atau informasi yang telah mereka miliki atau mereka tidak

semata – mata berfokus pada isi pesan yang diterimanya, namun lebih pada daya

tarik pemberi pesan, kemasan produk atau jasa dan aspek lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa personal

selling berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Penjualan personal merupakan

alat yang efektif yang dapat dipakai untuk mempengaruhi konsumen di dalam

mengambil keputusan terutama untuk membangun keyakinan terhadap suatu

produk, sehingga konsumen dapat dipengaruhi tindakannyaa (P. Kotler, 2002: 644).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa brand

awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Konsumen biasanya

menjadi lebih waspada terhadap merek yang ada dalam benak mereka, dan pada

umumnya mereka cenderung untuk mengabaikan promosi dari produk, jasa lain

yang sejenis atau kompetitor saat konsumen memiliki kesadaran akan suatu merek
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tertentu. Awareness inilah yang akan mempengaruhi tindakan konsumen dalam

mengambil keputusannya pada saat memilih dan akhirnya konsumen melakukan

tindakan pembelian terhadap produk, jasa yang dipromosikan. Semua komunikasi

pemasaran yang dilakukan harus membantu untuk membangun brand awareness

dan berkontribusi terhadap perasaan positif untuk merek (Percy, 2008: 82).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa terdapat

peran brand awareness dalam memediasi hubungan tidak langsung antara bauran

promosi (iklan, promosi penjualan dan personal selling) dengan keputusan

pembelian. Kesadaran merek akan tercipta setelah adanya terpaan dari kegiatan

promosi berupa iklan, promosi penjualan dan personal selling, karena adanya brand

awareness baik yang sudah tertanam, maka Unika Soegijapranata mempunyai

harapan konsumen dapat memiliki perasaan, sifat merek yang positif sehingga

memiliki keputusan untuk melanjutkan studi ke Unika Soegijapranata.

3.4.1. Pengaruh Iklan Terhadap Brand Awareness

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada

pengaruh antara iklan terhadap brand awareness telah terbukti. Hal ini dibuktikan

dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,001 < 0,05). Hal ini berarti bahwa

jika iklan Unika Soegijapranata mengalami peningkatan secara daya tarik maka

brand awareness juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,001 atau 5%.

Manfaat fungsional, daya tarik dan experiental untuk memiliki, sering

ditawarkan oleh iklan dan merek (Shimp, 2000: 22). Periklanan bisa memberikan

pengaruh pada konsumen tentang kesadaran merek, pengetahuan produk ataupun
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jasa, pengharapan, sikap – sikap konsumen hingga pada tujuan perilaku

konsumen. Tujuan non penjual (brand awareness, pemahaman naskah iklan,

pengharapan, serta sikap terhadap merek seringkali menjadi dasar tujuan

pemasangan iklan (Shimp, 2000: 385).

Pada bagian sebelumnya disampaikan pada indikator 2 variabel iklan bahwa

pernyataan yang paling tinggi nilai meannya adalah “Warna, huruf, desain iklan

Unika Soegijapranata yang ada di poster menarik dan warna, huruf, desain iklan

Unika Soegijapranata yang ada di baliho menarik” memiliki nilai mean tinggi

sebesar 3,14, hal ini menunjukkan bahwa responden yang melihat kreatifitas iklan

Unika Soegijapranata di media poster, baliho yang mempunyai warna, huruf, dan

desain yang menarik, sedangkan yang paling rendah tingkat kreatifitas

penyampain pesan di website Unika Soegijapranata sebesar 2,96.

Daya tarik iklan sendiri merupakan motif dari tujuan iklan didesain dan

ditujukan kepada seseorang supaya tujuan pengiklan tercapai (Belch, Gordon E.,

2007: 14). Pesan iklan yang mempunyai kemampuan untuk membujuk,

membangkitkan dan mempertahankan ingatan konsumen akan produk, jasa yang

ditawarkan sangat diperlukan supaya konsumen dapat terpengaruh perasaannya,

sehingga iklan harus mempunyai daya tarik. Adanya daya tarik iklan diharapkan

keberhasilan pesan dapat tersampaikan kepada sasaran menjadi meningkat

(Sutisna, 2001:278).

Tingkat kemudahan responden mengenali iklan Unika Soegijapranata

mendapat nilai mean 3,07 dan tingkat kemudahan responden menemukan iklan

Unika Soegijapranata sejumlah 3,06. Respon terhadap iklan yang diinginkan
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menyangkut sikap positif (possitive attitude) terhadap produk, jasa maupun ide

yang ditawarkan. Oleh karena itu, iklan sebagai proses komunikasi pemasaran

harus memiliki kekuatan persuasif, dan kekuatan persuasif ini harus sesuai dengan

kode etik periklanan (Hasan, 2009: 422). Sebuah iklan disebut efektif jika sukses

menanamkan merek pada ingatan untuk memuaskan kebutuhan yang sesuai dan

memberikan motivasi positif untuk selanjutnya membeli, menggunakannya lagi

saat kebutuhan tersebut terjadi (Percy, 2008:82).

Tujuan non penjual berupa kesadaran merek, pemahaman naskah iklan,

pengharapan, serta sikap tehadap merek menjadi dasar penyusunan tujuan iklan

(Shimp, 2000: 385) Di dalam periklanan, Unika Soegijapranata mengharapkan

tercapainya tujuan non penjual yaitu brand awareness. Responden dapat mengingat

Unika Soegijapranata karena adanya iklan poster yang ditempel di papan

pengumuman sekolah, iklan di media cetak, iklan luar ruangan seperti spanduk dan

baliho. Dengan pembuatan iklan Unika Soegijapranata yang semakin menarik maka

semakin tinggi pula brand awareness konsumen pada Unika Soegijapranata.

Sebaliknya semakin kurang menarik iklan Unika Soegijapranata maka semakin

rendah pula brand awareness konsumen pada PTS tersebut.

Sementara itu, rata – rata tingkat pemahaman iklan oleh responden sebesar

2,99. Ketika konsumen mengolah infromasi di dalam benaknya, proses ELM

(Elaboration Likelihood Model) terjadi di dalamnya untuk menjelaskan bagaimana

seseorang mengolah pesan, apakah menggunakan rute sentral atau peripheral. Teori

persuasi dengan didukung teori ELM menunjukkan bahwa persuasi tidak terjadi

dengan mekanismen tunggal, pesan berjalan dari mulai diterima audiens hingga
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dapat mempengaruhi sikap mereka. Argumen pendukung akan dilakukan audiens

saat mereka menyetujui argumen pesan yang diterimanya. Sedangkan argumen

penolak akan muncul saat audiens menolak pesan. Tercapai tidaknya tujuan

persuasif tergantung dari keseimbangan antara respon kognitif dan respon

emosional terhadapnya.

3.4.2. Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Brand Awareness

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada

pengaruh antara promosi penjualan terhadap brand awareness telah terbukti. Hal

ini dibuktikan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,001 < 0,05).

Promosi penjualan adalah suatu aktivitas dan/atau materi yang dalam

aplikasinya menggunakan teknik, di bawah pengendalian penjual atau produsen,

yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk

yang ditawarkan oleh penjual/produsen, baik secara langsung maupun melalui

pihak yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dilakukan untuk

menawarkan nilai tambah kepada konsumen, seperti stimulus untuk memotivasi

penjualan dengan cepat, karena itu promosi digunakan sebagai sarana percepatan

penjualan. Percepatan mencerminkan perpendekan waktu untuk menyelesaikan

transaksi dalam waktu yang telah ditetapkan, agar dapat terpenuhi dengan cepat

dibandingkan tanpa penyelenggaraan promosi (Fill, 1999: 360).

Promosi yang baik akan mampu memberikan kesan positif dari sebuah

brand yang dipasarkan. Secara keseluruhan program promosi penjualan sesuai

dengan kebutuhan calon mahasiswa dengan mean 3,12, nilai mean yang sama
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untuk pernyataan program promosi penjualan memacu keputusan untuk

melanjutkan studi di Unika Soegijapranata.

3.4.3. Pengaruh Personal Selling Terhadap Brand Awareness

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada

pengaruh antara personal selling terhadap brand awareness telah terbukti. Hal ini

dibuktikan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,001 < 0,05).

Salah satu bentuk promosi yang dilakukan perusahaan adalah personal

selling, perusahaan yang sering memakai strategi ini adalah perusahaan asuransi,

bank, dan lain-lain. Cara berkomunikasi langsung ke pelanggan mengenai

informasi produk akan mampu menarik konsumen untuk menggunakan suatu

produk. Metode personal selling dapat membuat pemasar lebih mengetahui

kebutuhan para konsumen karena dengan personal selling dituntut untuk

melakukan komunikasi dua arah antara konsumen dan pemasar.

Dengan melakukan pemasaran langsung kepada konsumen atau biasa

disebut dengan personal selling maka brand awareness sebuah perusahaan akan

sangat dimungkinkan memiliki nilai tersendiri pada benak calon konsumen. Saat

pemasar melakukan pemasaran secara langsung, konsumen merasa lebih

diperhatikan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diharapkan. Terdapat

kesan privat yang menjadi nilai lebih pada pemasaran secara langsung, sehingga

brand awareness dari suatu perusahaan tentunya juga akan lebih diingat oleh para

konsumen.
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Berpengaruhnya variabel personal selling terhadap brand awareness karena

penjualan perseorangan sebagai komunikasi langsung antara penjual dan pembeli

yang melibatkan deep product knowledge. Personal selling menggunakan

komunikasi dua arah, komunikasi dengan bertatap muka guna menyampaikan

infromasi, mendemonstrasikan, mempertahankan hubungan jangka panjang.

Orang yang melaksanakan personal selling harus memiliki kredibilitas

dalam menyampaikan pesan kepada konsumen/calon konsumen dengan baik.

Menurut hasil penelitian, responden sudah setuju bahwa petugas personal selling

sebagai komunikator memiliki kredibilitas yang baik dalam penyampaian pesan.

Penyampaian pesan yang baik kuat hubungannya dengan pengetahuan

produk/jasa dan wawasan mengenai produk/jasa yang ditawarkan. Petugas

personal selling Unika Soegijapranata menyampaikan pesan dengan pendekatan

kebutuhan pendidikan konsumen.

Petugas personal selling juga peka terhadap audiens yang dihadapi. Ketika

berhadapan dengan konsumen siswa SMA/SMK sederajat maka petugas personal

selling akan menambahkan informasi tentang prestasi akademik dan non

akademik Unika Soegijapranata yang dapat menarik konsumen, apabila bertemu

dengan orang tua calon mahasiswa akan menginformasikan manfaat

keringanan/pengurangan biaya Uang Pengembangan Pendidikan dan

angsuran/tahapan pembayaran biaya studi. Sebagai petugas personal selling

penting untuk dapat memetakan karakteristik target audiens.

Dampak dari persuasi tidak hanya karena siapa yang menyampaikan pesan

tapi juga pesan apa yang disampaikan. Pesan harus disampaikan dengan menarik
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oleh orang yang menyampaikan pesan (penjual) supaya konsumen tertarik dan

mendapatkan perhatian dari konsumen. Petugas personal selling juga melibatkan

mahasiswa Unika Soegijapranata semester 5 dan 7. Seperti yang disampaikan

Myers (Myers, 1975: 293) komunikator yang mempunyai kemiripan dengan

audiensnya biasanya lebih efektif, karena pada saat seorang komunikator tidak

menarik mencoba menyuruh audiensnya melakukan hal yang bertentangan

dengan kenyaman mereka maka audiens akan meningkatkan opini mereka sebagai

bentuk dari komplain mereka.

3.4.4. Pengaruh Iklan Terhadap Keputusan Pembelian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada

pengaruh antara iklan terhadap keputusan pembelian tidak terbukti. Hal ini

dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 (0,239 > 0,05). Dengan kata

lain iklan tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap keputusan

pembelian, dalam hal ini yakni melanjutkan studi pada Unika Soegijapranata

Semarang.

Iklan adalah bentuk persuasif dari komunikasi pemasaran yang sengaja

direncanakan untuk merangsang respon positif dari target pasar yang ditentukan.

Pada konteks ini, iklan yang baik (iklan yang berdampak pada audiens) akan

mempengaruhi perilaku audiens, inilah fungsi utamanya iklan (Tuckwell, 2008: 4).

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan

perusahaan dalam mempromosikan produknya. Menurut Suhandang (2008:13)

“Iklan adalah suatu proses komunikasi massa yang melibatkan sponsor tertentu,
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yakni isi pemasang iklan (pengiklan), yang membayar jasa sebuah media masa atas

penyiaran iklannya. Sedangkan menurut Simamora (2007:614). Iklan adalah

komunikasi non pribadi yang dibayar melalui bermacam - macam media oleh

sebuah perusahaan bisnis, atau organisasi nirlaba, atau individu, yang dalam

beberapa cara teridentifikasi dalam pesan periklanan dan berharap

menginformasikan atau membujuk konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan tidak memiliki pengaruh secara

langsung terhadap keputusan pembelian. Berkaitan dengan keputusan

melanjutkan studi pada Unika Soegijapranata Semarang, pengaruh iklan tidak

selalu menjadi hal yang mendasari calon mahasiswa dalam melakukan keputusan

melanjutkan studinya. Seringkali pengaruh orang tua, kelompok acuan/referensi

menjadi dasar seseorang mahasiswa memilih melanjutkan studinya di Unika

Soegijapranata Semarang.

Pada penlitian ini, konsumen cenderung memproses iklan sebagai informasi

yang diterimanya melalui central route, karena mereka secara aktif dan kristis

memikirkan, menimbang - nimbang isi pesan iklan tersebut dengan menganalisis

dan membandingkan dengan pengetahuan, informasi yang telah mereka miliki.

Hal ini bukan berarti faktor iklan menjadi sesuatu yang menghambat atau

membatasi keputusan melanjutkan studi. Namun dalam realitasnya, keputusan

melanjutkan studi di Unika Soegijapranata Semarang lebih didasarkan oleh

kondisi pribadi mahasiswa tersebut.



181

3.4.5. Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada

pengaruh antara promosi penjualan terhadap keputusan pembelian tidak terbukti.

Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 (0,716 > 0,05). Dengan

kata lain promosi penjualan tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap

keputusan pembelian, dalam hal ini yakni melanjutkan studi pada Unika

Soegijapranata Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi penjualan tidak memiliki

pengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian. Berkaitan dengan

keputusan melanjutkan studi pada Unika Soegijapranata Semarang. Pengaruh

promosi penjualan tidak selalu menjadi hal yang mendasari mahasiswa dalam

melakukan keputusan melanjutkan studinya. Ada pengaruh lingkungan

pertemanan yang menjadi dasar seseorang mahasiswa memilih melanjutkan

studinya di Unika Soegijapranata Semarang. Hal ini bukan berarti faktor promosi

penjualan menjadi sesuatu yang menghambat atau membatasi keputusan

melanjutkan studi. Namun dalam realitasnya, keputusan melanjutkan studi di

Unika Soegijapranata Semarang lebih didasarkan oleh kondisi pribadi mahasiswa

tersebut.

3.4.6. Pengaruh Personal Selling Terhadap Keputusan Pembelian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada

pengaruh antara personal selling terhadap keputusan pembelian telah terbukti. Hal

ini dibuktikan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan
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kata lain personal selling memiliki pengaruh secara langsung terhadap keputusan

pembelian, dalam hal ini yakni melanjutkan studi pada Unika Soegijapranata

Semarang.

Personal selling merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan

volume penjualan dengan jalan mempengaruhi konsumen baik secara langsung

maupun tidak langsung. Melalui bauran pomosi personal selling perusahaan

mengharapkan volume penjualan dapat dinaikkan, dan dengan kegiatan ini pula

dapat diharapkan agar volume penjualan yang telah dicapai dapat dipertahankan.

Promosi yang dilakukan melalui penjualan pribadi perusahaan dapat

mengkomunikasikan keunggulan produk serta membujuk pelanggan sasaran

untuk membelinya. Penjualan personal merupakan usaha organisasi yang mampu

mempengaruhi perilaku target audiens , merupakan interaksi fact to face dengan

tujuan utama memperoleh pesanan (Kotler, Philip., Gary, 2012: 408). Peran

promosi tersebut dalam bauran pemasaran adalah menghasilkan pertukaran yang

saling memuaskan dengan pasar yang dituju melalui penyampaian informasi

mendidik, membujuk, atau mengingatkan mereka akan manfaat suatu organisasi

atau suatu produk.

Promosi dilakukan melalui personal selling diharapkan dapat

mengkomunikasikan informasi tentang produk yang diciptakan oleh perusahaan

dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Sebagian besar produk dan

merek yang dipromosikan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara

keunggulan pembeda (differential advantage) dari apa yang ditawarkan pesaing.

Promosi disini sangat memiliki peranan paling penting dalam bauran pemasaran.
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Promosi merupakan sebuah program yang terkonsep untuk berkomunikasi dengan

para calon pembeli yang nantinya akan mempengaruhi keputusan pembelian.

3.4.7. Pengaruh Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada

pengaruh antara brand awareness terhadap keputusan pembelian telah terbukti.

Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05).

Dengan kata lain brand awareness memiliki pengaruh secara langsung terhadap

keputusan pembelian, dalam hal ini yaitu melanjutkan studi pada Unika

Soegijapranata Semarang.

Brand awareness merupakan kesanggupan seorang calon pembeli untuk

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari

kategori merek tertentu (Aaker, 1996:90). Terence A.Shimp (2003:11)

mengemukakan bahwa brand awareness merupakan kemampuan sebuah merek

untuk muncul dalam benak konsumen ketika mereka sedang memikirkan kategori

produk tertentu dan seberapa mudahnya nama tersebut dimunculkan.

Pengenalan dan pengingat merek kepada masyarakat merupakan hal yang

yang sangat penting bagi perusahaan, karena dengan hal ini akan menentukan

langkah peusahaan selanjutnya dalam menetapka strategi pasar. Brand awareness

menurut Rangkuti (2002:243) adalah “kemampuan seseorang pelanggan untuk

mengingat suatu merek tertentu atau iklan tertentu secara spontan atau setelah

dirangsang dengan kata-kata kunci”.
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Kaitan antara konsep brand awareness dengan keputusan pembelian adalah

brand awareness berhubungan positif dengan ekuitas merek, karena dapat

menjadi tanda terhadap kualitas dan komitmen, dan mendorong konsumen untuk

memikirkan suatu merek tertentu dalam proses pembelian. Dengan mengenal

merek akan menimbulkan rasa terbiasa terutama untuk produk keterlibatan

rendah, suatu kebiasaan dapat menimbulkan keterkaitan kesukaan yang kadang-

kadang dapat menjadi suatu pendorong dalam membuat keputusan. Suatu nama

dikenal karena beberapa alasan, mungkin karena program iklan yang ekstensif,

jaringan distribusi yang luas, eksistensi yang sudah lama dalam industri. Jika

kualitas dua merek sama, brand awareness akan menjadi faktor yang menentukan

dalam keputusan pembelian konsumen, karena saat konsumen memiliki kesadaran

akan suatu merek tertentu, mereka biasanya menjadi lebih waspada terhadap

merek yang ada di dalam benak mereka dan pada umumnya mereka cenderung

untuk mengabaikan promosi dari produk, jasa lain yang sejenis atau kompetitor.

3.4.8.Peran Brand Awareness Dalam Memediasi Hubungan Tidak Langsung

Antara Iklan dengan Keputusan Pembelian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat

peran brand awareness dalam memediasi pengaruh antara iklan terhadap

keputusan pembelian telah terbukti. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi

kurang dari 0,05 (0,007 < 0,05).

Kemampuan iklan untuk mempengaruhi perilaku konsumen dalam

memutuskan membeli merek tertentu tergantung pada sikap konsumen terhadap
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advertising. Advertising yang diminati akan mendatangkan sikap positif terhadap

produk dan tanggapan positif terhadap produk dan memutuskan untuk membeli

produk tersebut. Sedangkan iklan yang tidak diminati dapat menimbulkan sikap

negatif dan akhirnya dapat menurunkan kesan produk maupun perusahaan.

Menurut Peter dan Olson (2000:181) iklan ditujukan untuk mempengaruhi

afeksi dan kognisi konsumen, evaluasi, perasaan, pengetahuan, makna,

kepercayaan, sikap, dan citra yang berkaitan dengan produk dan merek. Brand

awareness berhubungan positif dengan ekuitas merek, karena dapat menjadi tanda

terhadap kualitas dan komitmen, dan mendorong konsumen untuk memikirkan

suatu merek tertentu dalam proses pembelian. Dengan mengenal merek akan

menimbulkan rasa terbiasa terutama untuk produk keterlibatan rendah, suatu

kebiasaan dapat menimbulkan keterkaitan kesukaan yang kadang- kadang dapat

menjadi suatu pendorong dalam membuat keputusan. Secara logika, suatu nama

dikenal karena beberapa alasan, mungkin karena program iklan yang ekstensif,

jaringan distribusi yang luas, eksistensi yang sudah lama dalam industri. Jika

kualitas dua merek sama, peran iklan dalam mempengaruhi keputusan pembelian

mesti mampu memberikan kesan positif melalui perwujudan brand awareness

yang baik dalam proses pemasarannya. Unika Soegijapranata melakukan kegiatan

promosi berupa iklan dengan harapan dan tujuan agar konsumen sadar akan merek

Unika Soegijapranata dan merek bisa tertanam kuat dalam benak konsumen,

sehingga akhirnya konsumen berperilaku untuk melakukan keputusan pembelian

yaitu melanjutkan studi ditempatnya.
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3.4.9. Peran Brand Awareness Dalam Memediasi Hubungan Tidak

Langsung Antara Promosi Penjualan dengan Keputusan Pembelian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat

peran brand awareness dalam memediasi pengaruh antara promosi penjualan

terhadap keputusan pembelian telah terbukti. Hal ini dibuktikan dengan nilai

signifikansi kurang dari 0,05 (0,007 < 0,05).

Pada konteks komunikasi brand awareness dilaksanakan pada konteks

komunikasi utama yaitu konteks non pribadi (non personal) dan konteks antar

pribadi (inter personal). Pada konteks komunikasi non personal digunakan media

massa supaya pesan tersampaikan ke audiens.

Kegiatan promosi yang sering dilakukan pada konteks komunikasi non

personal adalah dengan menggunakan iklan, baik berupa iklan media cetak (

koran, tabloid, majalah, dan sebagainya), media elektronik (televisi, radio),

maupun media hiburan (bioskop, poster, brosur, iklan online, direct mail). Pada

prinsipnya tidak ada kontak langsung antara pengiklan dan target audiens.

Salah satu kegiatan promosi penjualan yang dilakukan oleh Unika

Soegijapranata adalah dengan melaksanakan program keringanan/pengurangan

Uang Pengembangan Pendidikan lewat jalur masuk prestasi akademik, prestasi

olah raga, dan jalur reguler (khusus alumni dan keluarga kandungnya). Promosi

penjualan dilaksanakan guna menanamkan, meningkatkan nilai brand awareness

sebuah produk atau perusahaan, maka kemungkinan konsumen untuk melakukan

keputusan pembelian akan cenderung meningkat. Adanya keyakinan atas promosi

penjualan berupa meningkatnya kesan melalui brand awareness dari sebuah



187

produk menjadi faktor yang mampu mempengaruhi seseorang dalam melakukan

keputusan pembelian.

3.4.10. Peran Brand Awareness Dalam Memediasi Hubungan Tidak

Langsung Antara Personal Selling dengan Keputusan Pembelian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat

peran brand awareness dalam memediasi pengaruh antara personal selling

terhadap keputusan pembelian telah terbukti. Hal ini dibuktikan dengan nilai

signifikansi kurang dari 0,05 (0,009 < 0,05).

Personal selling merupakan cara yang paling efektif untuk menanamkan

pilihan pembeli, keyakinan pembeli dan tindakan pembeli pada tingkat tertentu. .

Penjualan personal memiliki tiga ciri khusus (P. Kotler, 2002: 644) yaitu: penjualan

personal mencakup hubungan yang hidup, langsung dan interaktif antara dua orang

atau lebih, memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan mulai dari hubungan

penjualan sampai hubungan persahabatan, penjualan personal membuat pembeli

merasa berkewajiban untuk mendengarkan pembicaraan wiraniaga.

Hubungan keakraban ini tentunya akan mempermudah kesan brand

awareness yang baik. Selanjutnya tujuan pemasaran yakni dilakukannya

keputusan pembelian oleh konsumen tentunya cenderung akan sangat mungkin

untuk terjadi.
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