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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan serta menganalisa hubungan variabel experiential
marketing, sales promotion dan price discount terhadap keputusan pembelian produk elektronik. Populasi
dalam penelitian yaitu konsumen Miami Elektronik Surabaya. Sampel dalam penelitian ini menggunakan
teknik purposive sampling dengan beberapa pertimbangan tertentu sehingga mendapatkan sampel sebanyak
65 orang. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS
versi 20. Berdasarkan hasil penelitian baik secara simultan maupun parsial dapat diketahui bahwa terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan antara variable experiential marketing, sales promotion dan price
discount terhadap keputusan pembelian hal ini dibuktikan dengan uji f yang menunjukkan nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,005 yaitu sebesar 0,025 dan secara parsial, Experiential Marketing berpengaruh terhadap
keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari
0,05 yaitu sebesar 0,004 selanjutnya Sales Promotion secara parsial berpengaruh terhadap keputusan
pembelian, fenomena ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil 0,05 yaitu
sebesar 0,007 kemudian secara parsial, Price Discount berpengaruh terhadap keputusan pembelian, hasil ini
dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001.

Kata kunci: experiential marketing, sales promotion, price discount dan keputusan pembelian.

Abstract

This research intended to verify as well as analyze the connection of experiential marketing, sales
promotion and price discount variables to electronic product buying. Population of the research are
consumers of Miami Electronik Surabaya. Research sampling use purposive sampling technique with some
specific thought  then gained  65 respondents analysis method that used here is multiple linear regression
with tool aid of SPSS version 2.0 application. Based on the study research either simultaneously and
partially can be known that there are positive and significant effect among variables of experiential
marketing, sales promotion and price discount to electronic product buying it can be verified with f-test
show that significant value is smaller than 0,005 that is 0,025 and partially, Experiential Marketing have
influence on buying decision, that is proved with t-test which show that significant value smaller than 0,05
namely 0,004 next to Sales Promotion partially influenced buying decision, this phenomenon  verified with
t-test which show that significant value smaller as 0,05 that is 0,007  then partially, Price Discount
influenced on buying decision, this is proved with t-test show that significant value is smaller than 0,05 of
0,001.
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PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin
modern membuat persaingan yang sangat ketat
diantara perushaan-perusahaan. Para manajer
berusaha untuk menciptakan strategi yang
efektif untuk menjadikan perusahaan menjadi
perusahaan yang terbaik dan mampu bersaing
dengan kompetitornya. Experiential marketing
merupakan suatu usaha yang digunakan oleh
perusahaan atau pemasar untuk menawarkan
produk, dengan adanya experiential marketing
pelanggan akan mampu membedakan produk
yang satu dengan lainnya. Menurut Utarsih
(2016) Experiential marketing berusaha
memberi perhatian baik kepada konsumen
secara individu ataupun per kelompok,
menyajikan gaya komunikasi yang
komunikatif, dialog, sehingga dapat
memberikan pengalaman dan empati kepada
konsumennya. Experiential marketing produk
dan jasa harus mampu membangkitkan
pengalaman pada konsumen agar menjadi loyal
terhadap keputusan pembelian.

Disamping itu ada beberapa strategi yang
dapat menarik konsumen untuk melakukan
keputusan pembelian. Strategi tersebut, antara
lain melalui sales promotion dan price
discount. Sales promotion menurut Sari (2017)
merupakan salah satu penentu keberhasilan
suatu program pemasaran. Promosi penjualan
pada hakikatnya adalah semua kegiatan yang
dimaksudkan untuk menyampaikan atau
mengkomunikasikan suatu produk atau jasa
kepada pasar sasaran untuk segera melakukan
suatu tindakan. Sales promotion sangat
dibutuhkan dalam perusahaan dalam
meningkatkan volume penjualan serta
memperluas market share perusahaan. Sales
promotion harus mampu menarik minat serta
perilaku konsumen untuk membuat keputusan
pembelian.

Menurut Nasib (2017) Price discount
merupakan potongan harga yang diberikan oleh
penjual kepada konsumen dengan tujuan
sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari

pembeli yang menyenangkan bagi penjual.
Perusahaan sering memberikan kepada
konsumen terhadap potongan harga terhadap
produk yang dibelinya. Banyak perusahaan
menyesuaikan daftar harga mereka dan
memberikan diskon untuk berbagai alasan
tertentu, seperti pembayaran piutang lebih awal,
pembelian dalam jumlah tertentu, dan akhir
musim pembelian. Prihastama (2016)
menjelaskan bahwa Price Discount merupakan
salah satu upaya yang dilakukan perusahaan
untuk menarik konsumen, dalam melakukan
pembelian pada pelanggan minimarket
menyimpulkan bahwa dengan memberikan
potongan harga kepada konsumen atau
pelanggan yang dianggap loyal terhadap
perusahaan maka akan meningkatkan keputusan
pembelian konsumen. Bentuk potongan harga
ini dapat berupa potongan secara langsung
diberikan kepada pelanggan ketika penjelasan
berlangsung.

Dari pengalaman beberapa konsumen.
Strategi yang diterapkan Experiential marketing
di Miami Electronik sangat kurang karena 45%
dari produk yang dijual seperti : blender,
chopper, setrika, kipas sering mengalami
kerusakan pada saat pasca pembelian, pada saat
dicoba produk berjalan normal dan tidak ada
kerusakan, setelah sampai dirumah dan dipakai,
chopper itu ternyata ada yang patah dibagian
baling – balingnya, sehingga konsumen tersebut
tidak ingin membeli produk lagi di Miami
Electronik. Diduga hal ini karena kurangnya
pendekatan experiential marketing terhadap
konsumen di Miami Electronik. Persoalan ini
menjadikan penulis untuk meneliti upaya
pendekatan experiential marketing di Miami
Electronik lebih lanjut.

Sesuai dengan pendahuluan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian adalah
apakah experiential marketing, sales promotion
dan price discount berpengaruh secara simultan
terhadap keputusan pembelian?, apakah
experiential marketing berpengaruh secara
parsial terhadap keputusan pembelian?, apakah
sales promotion berpengaruh secara parsial
terhadap keputusan pembelian?, apakah price



discount berpengaruh secara parsial terhadap
keputusan pembelian?, serta tujuan dalam
penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan
menganalisa pengaruh experiential marketing,
sales promotion dan price discount baik secara
simultan maupun secara parsial terhadap
keputusan pembelian.

KERANGKA TEORITIS

Experiential Marketing
Menurut Yuliawan (2016) experiential

marketing merupakan pengalaman pelanggan
yang mampu membedakan produk dan jasa satu
dengan lainnya, karena pelanggan dapat
merasakan dan memperoleh pengalaman secara
langsung melalui lima pendekatan (sense, feel,
think, act dan relate), baik sebelum maupun
ketika pelanggan mengkonsumsi sebuah produk
dan jasa. Experiental marketing adalah suatu
pendekatan yang digunakan perusahaan untuk
menawarkan produk atau jasa melalui
pengalaman emosional hingga menyentuh hati.

Indikator Experiential Marketing
Dalam penelitian ini, variable experiential
marketing diukur menggunakan indikator:

1. Memiliki pelayanan yang menyenangkan
(sense).

2. Produk ditata sesuai dengan merek (feel).
3. Produk yang ditawarkan sesuai dengan

kebutuhan (think).
4. Menjalin hubungan baik dengan customer

(relate).

Sales Promotion
Sales Promotion adalah alat-alat insentif yang
dipakai untuk merangsang pembelian atau
penjualan suatu produk atau jasa dengan lebih
cepat dan lebih besar yang bias anya bersifat
jangka pendek. Kotler dan Armstrong
(2016:76) mendefinisikan bahwa promosi
adalah promotion refers to activities that
communicate to merits of the product and
persuade target customers to buy it. Definisi
tersebut menyatakan bahwa promosi mengacu
pada kegiatan dengan mengkomunikasikan
produk dan membujuk pelanggan yang menjadi
sasarannya untuk membeli barang tersebut.

Indikator Sales Promotion
Dalam penelitian ini, variable sales promotion
diukur menggunakan indikator:

1. Advertising
2. Personal Selling
3. Ketepatan dalam media promosi.
4. Event/Experiencess

Price Discount
Kotler (2012:485) mendefinisikan discount

adalah penyesuaian harga dasar untuk
memberikan penghargaan pada pelanggan atas
reaksi-reaksi tertentu, seperti pembayaran lebih
awal dan pembelian dalam jumlah banyak.
Price discount adalah potongan harga atau
pengurangan harga yang diberikan oleh penjual
kepada pembeli pada suatu saat tertentu.

Indikator Price Discount
Dalam penelitian ini, variable price discount
diukur rmenggunakan indicator :

1. Dapat memicu konsumen untuk membeli
dalam jumlah yang banyak

2. Mengantisipasi promosi pesaing
3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk
4. Voucher / kupon promosi.

Keputusan Pembelian

Suharto (2016:30) menyatakan bahwa
keputusan pembeli adalah semua tindakan yang
menentukan semua pilihan yang ada untuk
dipilih salah satu diantaranya dengan melalui
tahap pengenalan, pencarian informasi,
penilaian alternatif, keputusan membeli serta
perilaku setelah pembelian. Dan pembelian
ulang menurut Peter dan Olsen (2002) dalam
Baruno (2017:274) adalah kegiatan pembelian
yang dilakukan lebih dari satu kali atau
beberapa kali. Kepuasan yang diperoleh
seorang konsumen dapat mendorong ia
melakukan pembelian ulang menjadi loyal
terhadap produk tersebut sehingga konsumen
dapat menceritakan hal-hal yang baik kepada
orang lain. Keputusan pembelian dilakukan
setelah konsumen menentukan pilihan terhadap
produk atau jasa dan konsumen yang telah



melakukan pembelian ulang produk atau jasa
tersebut.

Indikator Keputusan Pembelian
Variabel keputusan pembelian diukur
menggunakan indikator:

1. Kemantapan pada sebuah produk.
2. Kebiasaan dalam membeli produk.
3. Memberikan rekomendasi kepada orang

lain.
4. Melakukan pembelian ulang.

Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran

konseptual, maka hipotesis yang diajukan
dalam penelitian ini adalah:

1. Experiential marketing, sales promotion
dan price discount berpengaruh signifikan
secara simultan terhadap keputusan
pembelian.

2. Expertiential marketing berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap
keputusan pembelian.

3. Sales promotion berpengaruh signifikan
secara parsial terhadap keputusan
pembelian.

4. Price discount berpengaruh signifikan
secara parsial terhadap keputusan
pembelian.

METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah konsumen dari Miami Electronik
Surabaya dengan menyebar kuesioner sebanyak
100 lembar. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teknik purposive sampling.
Purposive sampling salah satu teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu. Maka
pertimbangan atau criteria dalam pengambilan
sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Konsumen yang berkunjung ke Miami
Electronik Surabaya lebih dari satu kali
dalam satu tahun.

b. Konsumen yang pernah atau sedang
menggunakan produk dari Miami
Electronik Surabaya.

c. Konsumen yang berkunjung ke Miami
Electronik Surabaya akan membeli produk
tersebut.

d. Konsumen yang sudah menjadi member
Miami Electronikw Surabaya.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka

konsumen yang memenuhi kriteria di atas
sebanyak 65 orang dan dijadikan sampel dalam
penelitian ini.

Jenis Data dan Sumber Data
Jenis penelitian ini menggunakan metode

kuantitatif. Dari pendapat Sugiyono (2017:8)
bahwa metode kuantitatif sebagai metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan
dan menggunakan instrument penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan
bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan.

Sumber data yang digunakan peneliti
dalam penelitian ini adalah data primer.
Menurut Sugiyono (2017:137), data primer
adalah data yang diperoleh secara langsung dari
hasil wawancara, observasi dan kuesioner yang
disebarkan kepada sejumlah sampel responden
yang sesuai dengan target sasaran dan dianggap
mewakili seluruh populasi dalam penelitian ini
yaitu konsumen Miami Electronik Surabaya.

Metode Analisis
Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:

1. Uji validitas  data  dengan cara
mengkorelasikan antara  item  pengukuran
dengan skor variabel yang diteliti dengan
p-value = 0,05.

2. Uji Reliabilitas data. Uji reliabilitas
digunakan untuk menjelaskan tingkat
kelayakan dari kehandalan instrumen alat
ukur. Ada berbagai metode dalam
pengujian reliabilitas, namun dalam
penelitian ini digunakan reliabilitas
konstruk, dengan menggunakan
pendekatan uji Cronbach Alpha.

3. Uji Asumsi Klasik,   meliputi uji
Normalitas, Uji Linieritas,   uji



Multikolinearitas,  uji Autokorelasi dan uji
Heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk
mengetahui apakah alat ukur yang
digunakan mengukur pengaruh experiential
marketing, sales promotion dan price
discount terhadap keputusan pembelian.
Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi
akan mempunyai tingkat kesalahan kecil,
sehingga data yang terkumpul merupakan
data yang memadai. Dari hasil pengolahan
data program SPSS diperoleh hasil sebagai
berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas
Pernyataan Variabel Signifikan Keterangan

1
Exeriential
Marketing

,000 Valid

2
Sales
Promotion

,000 Valid

3
Price
Discount

,000 Valid

4
Keputusan
Pembelian

,000 Valid

Sumber: Lampiran 3
Berdasarkan output di atas, dapat

diketahui bahwa korelasi antara skor butir
pada masing-masing pernyataan alam
variable experiential marketing (X1), sales
promotion (X2), price discount (X3)  dan
keputusan pembelian (Y) menunjukkan
hasil signifikan< 0,005, yang berarti bahwa
semua pernyataan yang digunakan dalam
variable dependen dan independen telah
valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah uji yang

digunakan untuk memastikan apakah
kuesioner peneliti dapat digunakan lebih
dari satu kali, paling tidak oleh responden
yang sama akan menghasilkan data yang
konsisten.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
Cronbach's

Alpha
N Of Items Keterangan

,622 20 Reliable
Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan hasil pengujian di atas,
dapat diketahui bahwa angka cronbach
alpha sebesar 0,622. Angka tersebut
(0,622) lebih besar dari nilai minimal
cronbach alpha yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 0,60. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa instrumen penelitian
yang digunakan untuk mengukur pengaruh
experiential marketing, sales promotion
dan price discount terhadap keputusan
pembelian dapat dikatakan reliable atau
handal.

3. Hasil Uji AsumsiKlasik
a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji
yang bertujuan untuk menilai apakah
dalam model regresi, variable
pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal. Ada dua cara yang
dapat digunakan untuk menguji
normalitas yaitu menggunkan grafik
probability plot dan uji statistic non-
parametric Kolmogorov-Smirnov (KS)
dengan uji l-sampel.

Tabel 3. Hasil One-Sample Kolmogorov-
Smirnov

Unstandardized
Residual

N 65

Normal
Parametersa,b

Mean 0,000000
Std.
Deviation

1,4769273

Most Extreme
Differences

Absolute ,083
Positive ,083
Negative -,079

Kolmogorov-Smirnov Z ,617
Asymp. Sig. (2-tailed) ,841
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Hasil pengujian normalitas dengan
uji statistic non - parametric
Kolmogorov - Smirnov (KS)
menunjukkan bahwa besar nilai
Kolmogorov - Smirnov adalah 0,617



dengan nilai tidak signifikan sebesar
0,841>0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa data residual terdistribusi normal
dan model regresi layak untuk
digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Multikolinieritas
Uji asumsi multikolinieritas

digunakan untuk menunjukkan adanya
hubungan linier antara variabel-variabel
bebas dalam suatu  model  regresi. Salah
satu cara yang  digunakan untuk
mengetahui ada tidaknya
multikolinieritas yaitu dengan melihat
besarnya nilai Variance Inflation
Factor (VIF). Nilai Tolerance untuk
mengukur variabilitas variable bebas
yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan
oleh variable bebas lainnya.  Nilai cut-
off yang umum digunakan adalah nilai
tolerance 0,10 atau sama dengan nilai
VIF di atas 10.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model
Collinearity

Statistics
Tolerance VIF

1

(Constant)
Experiential
Marketing

,984 1,016

Sales Promotion ,968 1,033
Price Discount ,978 1,022

a. Variabel Dependen: Keputusan Pembelian
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS,
Lampiran 4

Dari table di atas dapat diketahui
bahwa variable Experiential Marketing,
Sales Promotion dan Price Discount
memiliki nilai tolerance lebih besar dari
0,1 dan VIF lebih kecil dari 10, maka
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini
bebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas adalah

sebuah uji yang bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variansi dari

residual suatu pengamatan
kepengamatan lain. Jika variance dari
residual dari pengamat kepengamat lain
tetap, maka disebut homoskedastisitas
dan jika berbeda disebut
heteroskedatisitas.

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar di atas dapat diketahui
bahwa titik-titik tidak membentuk pola
yang jelas. Titik-titik menyebar di atas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y,
maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi masalah heteroskedastisitas atau
bebas heteroskedastisitas dalam model
regresi ini.

d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi
linier ada korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1
(sebelumnya). Cara pendeteksian ada
tidaknya autokorelasi dengan uji Durbin
Watson.

Tabel 5. Uji Autokorelasi
Model Durbin-Watson

1 1,545
a. Predictors: (Constant), Experiential

Marketing, Sales Promotion, Price
Discount

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
Sumber: Hasil pengolahan data dengan

SPSS, Lampiran 4
Dari hasil di atas dapat diketahui

bahwa nilai Durbin-Watson sebesar
1,545. Artinya nilai Durbin-Watson
terletak diantara negatif 2 sampai 2, hal



ini menunjukkan bahwa nilai Durbin-
Watson tidak terjadi autokorelasi atau
bebas autokorelasi dalam model regresi.

4. Hasil Uji Analisis Regresi Linier
Berganda

Analisis  regresi  linier   berganda
digunakan  untuk  mengetahui
besarnya  pengaruh variabel
independen terhadap  variabel
dependen,  dalam hal  ini  adalah
pengaruh  variabel Experiential
Marketing, Sales Promotion dan Price
Discount terhadap Keputusan
Pembelian. Dari hasil pengolahan data
program SPSS diperoleh hasil sebagai
berikut:

Tabel 5. Hasil Uji AnalisisRegresi Linier
Berganda

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardize
d

Coefficients t Sig.
B Std.

Error
Beta

1

(Constant)
13,25

4
1,749

2,88
1

,00
6

Experientia
l
Marketing

,484 ,122 ,466
3,64

0
,00

4
Sales
Promotion ,325 ,136 ,320

2,88
7

,00
7

Price
Discount ,312 ,168 ,410

3,94
3

,00
1

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
Y = ɑ0 + ɑ1EM+ ɑ2SP + ɑ3PD + e
Keputusan Pembelian = 13,254 + 0,484 EM + 0,325 SP +

0,312 PD +e
Berdasarkan hasil model regresi linier berganda di atas
dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (ɑ) adalah 13,254.
Hal ini menunjukkan bahwa
Experiential Marketing, Sales
Promotion dan Price Discount
nilainya adalah 0, maka tingkat
Keputusan Pembelian nilainya
positif yaitu sebesar 13,254.

2. Nilai koefisien regresi variable
Experiential Marketing (ɑ1) bernilai
positif, yaitu sebesar 0,484. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap
peningkatan sebesar satu satuan,
maka Experiential Marketing juga
akan meningkat sebesar 0,484

dengan asumsi variable independen
yang lain nilainya tetap.

3. Nilai koefisien regresi variable
Sales Promotion (ɑ2) bernilai positif
yaitu sebesar 0,325. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap
peningkatan sebesar satu satuan,
maka Sales Promotion akan
meningkat sebesar 0,325 dengan
asumsi variable independen yang
lain nilainya tetap.

4. Nilai koefisien regresi variable
Price Discount (ɑ3) bernilai positif,
yaitu sebesar 0,312. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap
peningkatan sebesar satu satuan,
maka Price Discount juga akan
meningkat sebesar 0,312 dengan
asumsi variable independen yang
lain nilainya tetap.

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien deteminasi (R ) pada

intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan
variasi variabel independen. Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol
dan satu (Ghozali, 2013). Jika nilaiR
kecil maka artinya kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan
variasi variable dependen sangat
terbatas. Sebuah nilai yang mendekati
satu maka artinya variabel-variabel
independen memberikan hampir semua
informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variable dependen.
Dari hasil pengolahan data dengan
menggunakan program SPSS diperoleh
hasil data sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji KoefisisenDeterminasi
(R2)

Model R
R

Square

Adjusted
R

Square

Std. Error
of the

Estimate
1 ,725a ,638 ,603 3,445

a. Predictors: (Constant), Experiential
Marketing, Sales Promotion, Price
Discount



b. Dependent Variabel: Keputusan
Pembelian

Berdasarkan perhitungan di atas
nilai adjusted R2 sebesar 0,638 yang
menunjukkan bahwa variabilitas
variable dependen yang dapat dijelaskan
oleh variable independen sebesar 63,8%.
Hal ini berarti 63,8% pengungkapan
Keputusan Pembelian dapat dijelaskan
oleh variable Experiential Marketing,
Sales Promotion dan Price Discount
sedangkan 36,2% pengungkapan
Keputusan Pembelian dapat dijelaskan
oleh variabel lain diluar variabel yang
digunakan pada model ini.

6. Hasil Uji Hipotesis
a. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya untuk
melihat apakah semua variable
independ berpengaruh secara bersama
terhadap variable dependen.

Tabel 7. Hasi Uji Goodness of Fit dengan Uji F

Model
Sum of
Squares Df

Mean
Square F Sig.

1
Regression 24,876 12 4,125 3,089 ,025b

Residual 167,306 51 3,197
Total 168,182 63

a. Dependent Variabel: Keputusan Pembelian
b. Predictors: (Constant), Experiential

Marketing, Sales Promotion, Price Discount

Dari hasil uji F di atas dapat
diketahui bahwa nilai signifikansi
sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa variable
Experiential Marketing, Sales
Promotion dan Price Discount secara
bersama-sama (simultan) berpengaruh
terhadap Keputusan Pembelian. Maka
dapat disimpulkan bahwa model ini
layak digunakan dalam penelitian.

b. Uji Parsial (Uji t)
Uji t pada dasarnya untuk

menunjukkan seberapa jauh
pengaruhnya satu variable independen
secara individual dalam menerangkan
variable dependen.

Tabel 8. Hasil Uji t

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t
Sig

.B Std.
Error

Beta

1

(Constant)
13,25

4
1,749

2,88
1

,00
6

Experiential
Marketing ,484 ,122 ,466

3,64
0

,00
4

Sales
Promotion ,325 ,136 ,320

2,88
7

,00
7

Price
Discount

,312 ,168 ,410
3,94

3
,00

1
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Berdasarkan hasil analisis di atas
dapat dijelaskan bahwa nilai t dengan
tingkat signifikansi variable
Experiential Marketing, Sales
Promotion dan Price Discount adalah
sebagai berikut:
1. Variabel Experiential Marketing

memiliki nilai t sebesar 3,640
dengan tingkat signifikansi 0,004.
Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat signifikansi Experiential
Marketing lebih kecil dari 0,05
maka secara statistik dapat
dikatakan bahwa terdapat pengaruh
signifikan variable Experiential
Marketing terhadap Keputusan
Pembelian, sehingga sehingga H1

diterima. Experiential Marketing
merupakan konsep pemasaran yang
berusaha mengkomunikasikan
produk yang dijual dengan menarik
perhatian konsumen, menyentuh
hati untuk menanamkan kesan
yang baik kedalam hati dan pikiran
konsumen mengenai produk yang
dijual sehingga akan menimbulkan
rasa untuk membeli.

2. Variabel Sales Promotion memiliki
nilai t sebesar 2,887 dengan tingkat
signifikansi 0,007. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat
signifikansi Sales Promotion lebih
kecil dari 0,05 maka secara statistik
dapat dikatakan bahwa terdapat



pengaruh signifikan variable Sales
Promotion terhadap Keputusan
Pembelian, sehingga sehingga H2

diterima. Promosi media cetak,
televisi, brosur, pameran dan web
yang dilakukan pemasaraan dapat
mendorong terciptanya keputusan
konsumen untuk melakukan
pembelian terhadap produk. Saat
pemasar melakukan promosi
terhadap konsumen dilakukan
setelah melalui evaluasi pembelian
alternatif dan mendapatkan pilihan
tersebut sudah sesuai dengan apa
yang dirasakan oleh konsumen dan
sesuai dengan apa yang
diungkapkan dalam periklanan dan
promosi-promosi lainnya, maka
perilaku positif untuk pembelian
akan dapat terjadi, dan sebaliknya
setelah evaluasi konsumen tidak
merasakan sesuai keinginan dengan
ini periklanan yang dilakukan
maka perilaku kurang baik untuk
pembelian akan diberikan oleh
konsumen pada promosi yang
menarik

3. Variabel Price Discount memiliki
nilai t sebesar 3,943 dengan tingkat
signifikansi 0,001. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat
signifikansi Price Discount lebih
kecil dari 0,05 maka secara statistik
dapat dikatakan bahwa terdapat
pengaruh signifikan variable Price
Discount terhadap Keputusan
Pembelian, sehingga sehingga H3

diterima. Hasil ini menunjukkan
bahwa program diskon dapat
memberikan pengaruh terhadap
keputusan pembelian secara
asimetris yaitu diskon harga, merek
produk dan pelayanan. Apabila
perusahaan memberikan diskon
yang cukup besar tidak menutup
kemungkinan konsumen akan
memutuskan untuk membeli
produk tersebut, karena

kebanyakan orang Indonesia
bersifat konsumtif.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan
sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil
dari penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Secara simultan, variable Experiential
Marketing, Sales Promotion dan Price
Discount bersama-sama berpengaruh
terhadap Keputusan Pembelian, hal ini
dibuktikan dengan uji f yang menunjukkan
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005
yaitu sebesar 0,025.

2. Secara parsial, Variabel Experiential
Marketing berpengaruh terhadap
Keputusan Pembelian, hal ini dibuktikan
dengan uji t yang menunjukkan nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu
sebesar 0,004.

3. Secara parsial, Variabel Sales Promotion
berpengaruh terhadap Keputusan
Pembelian, halini dibuktikan dengan uji t
yang menunjukkan nilai signifikansi lebih
kecil 0,05 yaitu sebesar 0,007.

4. Secara parsial, Variabel Price Discount
berpengaruh terhadap Keputusan
Pembelian, hal ini dibuktikan dengan uji t
yang menunjukkan nilai signifikansi lebih
kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001.

Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan

sebelumnya, maka keterbatasan penelitian yang
dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga

variable dalam menganalisa dan
membuktikan pengaruh Keputusan
Pembelian. Ketiga variable tersebut adalah
variable Experiential Marketing, Sales
Promotion dan Price Discount. Oleh
karena itu untuk mengoptimalkan hasil
penelitian, maka dapat ditambahkan
variable baru yang lebih inovatif.

2. Penelitian melibatkan subyek penelitian
dalam jumlah terbatas, yakni sebanyak 65
orang dari keseluruhan konsumen yang



berkunjung ke Miami Elektronik sehingga
hasilnya kurang maksimal.

Saran
Berdasarkan hasil analisis dan

pembahasan dan keterbatasan penelitian maka
dapat diambil saran sebagai berikut:
1. Bagi penelitian mendatang disarankan agar

peneliti bias mengembangkan faktor-faktor
lain yang dapat memengaruhi keputusan
pembelian misalnya : loyalitas pelanggan,
impulse buying, bonus pack, kepuasan
pelanggan serta diharapkan penelitian
selanjutnya juga mampu memperluas
orientasi penelitian pada lingkup populasi
yang berbeda dengan karakteristik yang
berbada pula, sehingga penelitian ini bias

jadi pembanding atau pelengkap pada
penelitian selanjutnya.

2. Perusahaan juga harus mampu memberikan
harga terjangkau dan tetap berada pada
harga bersaing hingga konsumen lebih
mampu menanamkan rasa percaya akan
produk serta upaya promosi harus lebih
ditingkatkan.

3. Produk elektronik yang menawarkan price
discount (potongan harga) sebaiknya
harganya tidak dinaikkan terlebih dahulu
sebelum dikenakan discount. Selain itu,
hendaknya produk-produk elektronik yang
menawarkan promosi price discount
(potongan harga) juga memperhatikan
kualitas jadi walaupun murah tetap
berkualitas sehingga memiliki daya saing
dengan produk-produk elektronik lain.
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