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PENGARUH KUALITAS PRODUK, PROMOSI PENJUALAN DAN 
ASOSIASI MEREK  TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SURAT 

KABAR HARIAN INDEPENDENT POST 
 

Muhamad Mardiansyah *) 
Anis Feblin **) 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the effect of the product quality, sales promotion and 
brand association on purchasing decision. Customers of Independent Post newspaper 
were taken as the case study. Both primary and secondary data were obtained in this 
study. Secondary data were obtained from various sources such as journals, books and 
other related publications. Primary data were obtained using questionnaires which were 
distributed to the target respondents. Using an purposive sampling technique, a total 
sample of 170 respondents were obtained. A Structural Equation Modeling (SEM) with 
the AMOS v22 program was employed to analyze data. The result showed that product 
quality, sales promotion and brand association had positive and significant effect on 
purchasing decision, and product quality was found dominant. It suggested that company 
should focus on providing a good quality information that already been verified through a 
trusted source. For further research, adding other variables such as price and distribution 
channels was also suggested. 

Keywords:Product Quality, Sales Promotion, Brand Association, Purchase Decision. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan teknologi 

internet seperti surat kabar online 

tidak membuat bisnis surat kabar 

cetak di Baturaja terhenti. Hal ini 

ditunjukkan dengan banyaknya 

merek surat kabar yang beredar. 

Merek surat kabar tersebut antara 

lain Independent Post, Media 

Rakyat, Koran Pemantau Korupsi, 

Journal Nusantara, Ampera Post, 

Sumatera Ekspres, OKU Ekspres, 

OKU Raya Ekspres, Ogan Post, 

Harapan Rakyat, Metro Indonesia, 

Kompas, Sindo, Sriwijaya Post, 

Tribun, Warta OKU, Palembang 

Ekspres, dll. 

Dalam bisnis surat kabar, 

perusahaan memperoleh pendapatan 

dari pembeli surat kabar dan 

pemasang iklan. Dengan banyaknya 

pesaing dalam bisnis ini,  untuk 

dapat bertahan dan memenangkan 

persaingan perusahaan harus mampu 

menarik dan mengarahkan konsumen 

untuk membeli produknya sehingga 

dapat meningkatkan penjualan. 

Dengan meningkatnya penjualan 

maka daya tarik untuk memasang 
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iklan di surat kabar akan meningkat. 

Hal ini disebabkan karena pemasang 

iklan akan berpersepsi semakin 

banyak surat kabar yang dibeli 

artinya ada banyak orang yang akan 

membaca iklan. Jika konsumen yang 

memasang iklan semakin banyak  

maka akan meningkatkan pendapatan 

perusahaan.  

Menurut Schiffman dan 

Kanuk (2008:485), dalam 

pengambilan keputusan konsumen 

terdapat berbagai pengaruh eksternal 

yang disebut faktor masukan. Faktor 

masukan ini salahsatunya adalah 

berbagai kegiatan bauran pemasaran 

perusahaan diantaranya produk dan 

promosi, yang akan mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. 

Dalam menghadapi persaingan untuk 

mempengaruhi konsumen agar 

membeli produk, perusahaan harus 

bisa memberikan produk yang 

berkualitas yang sesuai dengan 

harapan konsumen. Menurut Kotler 

dan Armstrong (2014:32) “kualitas 

produk merupakan unsur yang 

penting dari strategi pemasaran. 

Konsumen menyukai produk yang 

menawarkan kualitas, kinerja atau 

fitur inovatif terbaik”. Usaha 

selanjutnya untuk mempengaruhi 

keputusan pembelian adalah 

promosi. Kotler dan Keller 

(2016:582) menyebutkan salah satu 

metode promosi adalah promosi 

penjualan. Menurut Keller 

(2013:233) promosi penjualan 

mampu mengubah perilaku 

konsumen sehingga mereka 

terdorong membeli produk dari 

sebuah merek untuk pertama kalinya, 

membeli lebih banyak produk dari 

merek tersebut, atau membeli merek 

sebelumnya atau lebih sering. 

Selanjutnya menurut Aaker 

(2013:208) “asosiasi berupa atribut 

produk dan manfaat bagi pelanggan 

memiliki relevansi nyata karena 

menyediakan alasan untuk 

membeli”. 

Independent Post merupakan 

salah satu dari beberapa surat kabar 

harian lokal yang beredar di 

Baturaja. Surat kabar ini dikelola dan 

diterbitkan oleh CV. Visi Media 

Gemilang dan dicetak oleh 

percetakan CV. Gemilang Media 

Grafika. Target pasar perusahaan 

pada bisnis ini terbatas pada 

segmentasi geografis yaitu 

masyarakat Kabupaten Ogan 

Komering Ulu dan sekitarnya dengan 

rentang umur mulai 15-60 tahun ke 
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atas. Fenomena yang terjadi saat ini 

yaitu adanya persaingan antara 

Independent Post dengan surat kabar 

lain yang beredar di Baturaja.  

Untuk dapat bertahan dan 

memenangkan persaingan sangat 

penting bagi perusahaan untuk 

memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pelanggan 

dalam membeli surat kabar. Dalam 

penelitian ini, terdapat tiga faktor 

yang diduga mempengaruhi 

keputusan pembelian pada surat 

kabar Independent Post yaitu 

kualitas surat kabar, promosi 

penjualan dan asosiasi merek. Tujuan 

penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui dan menganalisis 

seberapa besar pengaruh faktor 

kualitas produk, promosi penjualan 

dan asosiasi merek terhadap 

keputusan pembelian surat kabar 

harian Independent Post di Baturaja. 

 

Rumusan Masalah 

Apakah kualitas produk, promosi 

penjualan, asosiasi merek 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian surat kabar harian 

Independent Post di Baturaja ? 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menganalisis 

besarnya pengaruh kualitas produk, 

promosi penjualan dan asosiasi 

merek terhadap keputusan pembelian 

surat kabar harian Independent Post 

di Baturaja ? 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kualitas Produk 

Menurut American Society 

for Quality Control (dalam Kotler 

dan Keller 2016:156) “kualitas 

adalah totalitas fitur dan karakteristik 

produk atau jasa yang bergantung 

pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat”. Mengacu 

pada pendapat Garvin dalam 

Tjiptono (2003:27) maka dimensi 

kualitas produk yang sesuai untuk 

digunakan pada surat kabar adalah 

sebagai berikut : 

1. Kinerja, merupakan 

karakteristik operasi pokok 

dari produk inti surat kabar 

yaitu informasi. Dimensi ini 

akan diukur menggunakan 

konsep Ladjamudin (2005:11) 

mengenai kualitas informasi 

meliputi informasi yang 
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relevan, akurat, tepat waktu 

dan efesien. 

2. Feature, yaitu karakteristik 

sekunder atau pelengkap dari 

surat kabar. Menyesuaikan 

dengan karakteristik sekunder 

atau fitur yang ada pada surat 

kabar maka indikator yang 

digunakan meliputi keaneka 

ragaman informasi, rubrik, dan 

iklan lowongan pekerjaan 

3. Reliabilitas, reliabilitas pada 

surat kabar mengacu pada 

konsep Ladjamudin(2005:11) 

mengenai informasi yang 

reliability artinya informasi 

yang dimuat dapat dipercaya. 

Surat kabar yang dapat 

dipercaya akan diukur 

berdasarkan pernyataan 

konsumen terhadap informasi 

yang didapat dari sumber 

terpercaya, informasi yang 

faktual (berdasarkan kenyataan 

dan mengandung kebenaran)  

4. Kesesuaian yaitu sejauh mana 

karakteristik desain dan 

operasi dari surat kabar 

memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. Dimensi ini diukur 

dengan menyesuaikan kualitas 

produksi surat kabar meliputi 

kertas dan hasil cetakan serta 

fungsi surat kabar Independent 

sebagai penyedia  informasi 

lokal. 

5. Estetika yaitu daya tarik surat 

kabar terhadap panca indra. 

Disesuaikan dengan objek 

berupa surat kabar maka 

dimensi ini akan diukur 

berdasarkan penilaian 

konsumen terhadap kertas, 

gambar, tata letak dan desain. 

6. Persepsi kualitas, kualitas surat 

kabar yang dipersepsikan 

melalui harga, dan merek. 

Promosi Penjualan  

Promosi penjualan 

merupakan salah satu bentuk dari 

komunikasi pemasaran. Mengacu 

pada pendapat Kotler dan Keller 

(2016:582) mengenai promosi 

penjualan adalah berbagai insentif 

jangka pendek untuk mendorong 

konsumen mencoba atau membeli 

produk, maka alat promosi penjualan 

sekaligus dimensi promosi penjualan 

pada penelitian ini adalah : 

1. Sampel gratis adalah tawaran 

sejumlah produk atau jasa gratis 

yang dikirimkan dari rumah ke 

rumah, dikirim melalui pos, 

diambil di toko, disertakan pada 
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produk lain attau ditampilkan 

dalam tawaran iklan. Mengacu 

pada pendapat Kotler dan Keller 

(2016:596) mengenai manfaat 

promosi penjualan maka 

indikator yang digunakan adalah 

daya tarik, insentif dan dorongan 

untuk melakukan pembelian. 

2. Paket Harga berlangganan adalah 

menawarkan kepada konsumen 

penghematan dari harga biasa 

suatu produk yang dikurangkan 

pada label atau kemasan. 

Mengacu pada pendapat Kotler 

dan Keller (2016:622) mengenai 

promosi penjualan maka 

indikator yang digunakan adalah 

daya tarik, insentif, dan dorongan 

untuk melakukan pembelian. 

 

 

Asosiasi Merek (Brand Association)  

Menurut Aaker (2013:208) 

“asosiasi merek adalah segala 

sesuatu yang secara langsung atau 

tidak langsung terkait dalam ingatan 

pelanggan terhadap merek”. Menurut 

Aaker dalam Sadat (2009:170) 

asosiasi positif yang melekat pada 

merek dapat memudahkan pelanggan 

memproses dan mengingat kembali 

berbagai informasi mengenai merek 

yang sangat berguna dalam proses 

keputusan membeli. Aaker dalam 

Durianto, dkk (2004:9) menyatakan 

bahwa atribut-atribut dari asosiasi 

merek adalah sebagai berikut : 

1. Nilai yang Dirasakan Pelanggan 

(Perceived value) 

Menurut Durianto, dkk 

(2004:38) secara umum terdapat lima 

penggerak utama pembentukan dapat 

digunakan sebagai indikator 

perceived value yaitu kualitas 

produk, harga, kualitas layanan, 

faktor emosional dan kemudahan.  

2. Kepribadian merek (Brand 

Personality) 

Menurut Aaker (2013:215) 

merek dapat memiliki berbagai 

kepribadian seperti menjadi 

profesional dan kompeten, kelas atas 

dan canggih, dapat dipercaya dan 

murni, menarik dan berani atau aktif 

dan kuat.  

3. Asosiasi Organisasi (Organization 

Association) 

Asosiasi organisasi akan 

menjadi faktor yang penting jika 

merek yang kita miliki serupa dalam 

hal atribut dengan merek lainnya, 

atau jika organisasi merupakan hal 
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yang penting untuk dilihat (seperti 

dalam bisnis barang yang tahan lama 

atau dalam bisnis jasa), atau jika 

memang corporate brand terlibat.  

Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian menurut 

Schiffman dan Kanuk (2008:485) 

adalah “seleksi terhadap dua pilihan 

alternative atau lebih”. Artinya 

keputusan pembelian adalah suatu 

keputusan seseorang dimana dia 

memilih salah satu dari beberapa 

alternative pilihan yang ada. Menurut 

Kotler dan Keller (2016:198) dalam 

model perilaku pembeli, ada lima 

dimensi keputusan pembelian yaitu: 

 

1. Pilihan produk. Konsumen 

akan memilih produk yang 

akan dibeli berdasarkan 

pilihannya. Konsumen 

akan memutuskan untuk 

menggunakan produk atau 

jasa yang memiliki nilai 

baginya. 

2. Pilihan merek. Konsumen 

harus memutuskan merek 

mana yang mereka 

gunakan. Setiap merek 

memiliki ciri khas 

tersendiri 

3. Pilihan penyalur. 

Konsumen harus 

memutuskan penyalur 

mana yang ia pilih. Setiap 

konsumen memiliki 

pandangan yang berbeda 

dalam membuat keputusan 

tentang penyalur. Ada 

faktor-faktor seperti lokasi, 

harga rendah, ketersediaan 

produk, dan kenyamanan 

tempat berbelanja. 

4. Jumlah pembelian. 

Konsumen dapat 

memutuskan berapa 

banyak produk yang akan 

ia beli.  

5. Waktu pembelian. 

Berkaitan dengan kapan 

konsumen memutuskan 

untuk membeli atau 

mengkonsumsi produk. 

Media Surat Kabar 
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 Menurut Effendi (2006:241) 

surat kabar adalah “lembaran 

tercetak yang memuat laporan yang 

terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri 

terbit secara periodik, bersifat umum, 

isinya termasa/actual, mengenal apa 

saja di seluruh dunia yang 

mengandung nilai-nilai untuk 

diketahui khalayak pembaca”. 

Fungsi surat kabar antara lain adalah 

untuk menyiarkan informasi, 

mendidik, menghibur dan 

mempengaruhi pembaca.  

 

Kerangka Pemikiran 

Dalam mengukur variabel-

variabel tersebut digunakan analisis 

structural equation modelling 

(SEM). Secara garis besar, kerangka 

pemikiran di atas dapat digambarkan 

dalam model kerangka berpikir pada 

Gambar 1 : 

Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 

 
Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan 

yang diajukan dan tujuan penelitian 

serta penelitian terdahulu, maka 

kesimpulan sementara yang diambil 

adalah sebagai berikut :  

H1.: Kualitas surat kabar (product 

quality) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan  
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pembelian surat kabar harian 

Independent Post  

H2 : Promosi penjualan (sales 

promotion) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian surat kabar harian 

Independent Post  

H3 : Asosiasi merek (brand 

association) memiliki pengaruh  

signifikan terhadap keputusan 

pembelian surat kabar harian 

Independent Post  

METODE PENELITIAN 

Desain dan Sampel 

Penelitian ini dirancang 

sebagai suatu penelitian yang bersifat 

deskriptif dan asosiatif. Penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk 

mendefinisikan nilai-nilai variabel 

yang diteliti, sedangkan penelitian 

asosiatif bertujuan untuk mengetahui 

hubungan kausal atau sebab akibat 

dimana variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pelanggan surat kabar 

harian Independent Post di kota 

Baturaja, karena jumlahnya yang 

banyak (tersebar dan sulit diketahui 

secara pasti) maka dilakukan 

pengambilan sampel. Pa 

Berpedoman pada pendapat Hair et 

al (2010) yang mengemukakan 

bahwa ukuran sampel yang sesuai 

adalah antara 100-200 responden, 

maka sampel yang akan digunakan 

sebanyak 170 responden. 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah non 

probability sampling dengan metode 

purposive sampling. Penulis 

menyebarkan kuesioner yang telah 

dipersiapkan kepada responden di 

beberapa tempat penjualan surat 

kabar di kota Baturaja dan beberapa 

orang yang merupakan pelanggan 

bulanan surat kabar Independent 

Post.  

Instrumen dan Teknik Analisis 

Instrument penelitian dalam 

penelitian ini berupa kuesioner. Oleh 

karena itu untuk memastikan bahwa 

instrumen yang digunakan benar-

benar tepat untuk menjawab 

hipotesis penelitian, maka uji 

instrumen dilakukan dalam 

penelitian ini meliputi uji validitas 

dan uji reliabilitas. 

Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan 
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analisis Structural Equation 

Modelling (SEM), yang dioperasikan 

melalui program Analysis of Moment 

Structure (AMOS). Dalam penelitian 

ini digunakan dua macam teknik 

analisis data, yaitu analisis faktor 

konfirmatori dan Regression Weight 

pada SEM. 

HASILPENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Konstruk 

a. Uji Validitas Konstruk 

Nilai validitas konstruk setelah 

proses modifikasi dapat dilihat pada 

Tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1 
Uji Validitas Dengan Teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

   
Estimate Keterangan  

kin1 <--- Kinerja 0,780 Valid  

kin2 <--- Kinerja 0,705 Valid  

kin3 <--- Kinerja 0,708 Valid  

kin4 <--- Kinerja 0,857 Valid  

feat1 <--- Fitur 0,781 Valid  

feat2 <--- Fitur 0,794 Valid  

feat3 <--- Fitur 0,875 Valid  

rel1 <--- Reliabilitas 0,686 Valid  

rel2 <--- Reliabilitas 0,705 Valid  

per1 <--- Persepsi 0,640 Valid  

per2 <--- Persepsi 0,793 Valid  

kes1 <--- Kesesuaian 0,687 Valid  

kes2 <--- Kesesuaian 0,859 Valid  

kes3 <--- Kesesuaian 0,884 Valid  

est1 <--- Estetika 0,783 Valid  

est2 <--- Estetika 0,756 Valid  

est3 <--- Estetika 0,942 Valid  

sam3 <--- Sampelgratis 0,804 Valid  

sam2 <--- Sampelgratis 0,717 Valid  

sam1 <--- Sampelgratis 0,730 Valid  

pak3 <--- Paketberlangganan 0,711 Valid  

pak2 <--- Paketberlangganan 0,752 Valid  

pak1 <--- Paketberlangganan 0,798 Valid  

PP <--- Keputusan_pembelian 0,595 Valid  

PM <--- Keputusan_pembelian 0,589 Valid  

Ppe <--- Keputusan_pembelian 0,680 Valid  

JP <--- Keputusan_pembelian 0,729 Valid  

WP <--- Keputusan_pembelian 0,694 Valid  

nil3 <--- Nilaiyangdirasakan 0,786 Valid  

nil2 <--- Nilaiyangdirasakan 0,929 Valid  

nil1 <--- Nilaiyangdirasakan 0,728 Valid  
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kep3 <--- Kepribadianmerek 0,859 Valid  

kep2 <--- Kepribadianmerek 0,882 Valid  

kep1 <--- Kepribadianmerek 0,823 Valid  

aso3 <--- Asosiasiorganisasi 0,914 Valid  

aso2 <--- Asosiasiorganisasi 0,834 Valid  

aso1 <--- Asosiasiorganisasi 0,964 Valid  

           Sumber: Hasil Olah Data Dengan Amos 22 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 

setelah dilakukan modifikasi, setiap 

indikator dari variabel kualitas 

produk, promosi penjualan, asosiasi 

merek dan keputusan pembelian 

tetap dinyatakan valid karena 

memiliki nilai loading factor >0,5.  

Uji Reliabilitas Konstruk 

Nilai construct reliability setelah 

proses modifikasi dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2 
Nilai Construct Reliability 

KONSTRUK 

  CR =  

KUALITAS PRODUK 4,776 2,101604 0,915638 
     Kinerja 3,05 1,658862 0,848663 
     Fitur 2,45 0,993978 0,857932 
     Reliabilitas 1,391 1,032379 0,652077 
     Kesesuaian 2,43 1,008694 0,8541 
     Estetika 2,481 0,928011 0,868987 
     Persepsi Kualitas 1,433 0,961551 0,681082 
PROMOSI PENJUALAN 1,64 0,654622 0,804253 
     Sampel Gratis 2,251 1,306595 0,794999 
     Paket Berlangganan 2,261 1,292171 0,798234 
ASOSIASI MEREK 2,909 0,177931 0,979407 
     Nilai Yang Dirasakan 2,443 0,989179 0,857824 
     Kepribadian Merek 2,564 0,806866 0,890683 
     Asosiasi Organisasi 2,712 0,539752 0,931631 
KEPUTUSAN PEMBELIAN 3,287 2,823577 0,79281 
Sumber: Hasil Olah Data 

 

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa 

setelah proses modifikasi nilai 

construct reliability semua indikator 

(konstruk) menunjukkan bahwa 

semua indikator tetap reliabel atau 

konsisten dalam mengukur variabel 

kualitas produk, promosi penjualan, 

asosiasi merek dan keputusan 

pembelian. 
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Menurut Santoso (2015:82) 

apabila semua faktor loading (kolom 

estimate) menunjukkan angka diatas 

0,5 artinya semua indikator dapat 

menjelaskan konstruk yang ada. 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui 

bahwa seluruh variabel teramati 

memiliki nilai loading factor lebih 

dari 0,5 atau λ > 0,5, sehingga 

variabel-variabel tersebut dinyatakan 

valid dan layak digunakan dalam 

model struktural pada penelitian ini.  

Analisis Structural Equation 

Modelling 

Analisis dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan 

analisis Structural Equation 

Modelling (SEM), yang dioperasikan 

melalui program IBM Analysis of 

Moment Structure (AMOS) versi 22.  

Model yang dihasilkan dapat dilihat 

pada Gambar 2 sebagai berikut : 

Gambar 2 Model Penelitian 
Tabel 3 Goodness of Fit Indeks Setelah Modifikasi  

Goodness 
of Fit 

Indeks 

Tingkat Kecocokan yang 
Dapat Diterima 

Hasil 
Analisis 

Evaluasi 
Model 

Chi 
Square 

Diharapkan kecil 848,625 Good Fit 

Probability  > 0.05  0,000 Not Fit 
CMIN/DF Batas bawah = 1, Batas atas  

2 = Good Fit, ≤ 3 = bisa 
1,507 Good Fit 
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diterima 
GFI  > 0.90 = Good Fit, 0,80 –

0,90 = Marginal Fit 
0,803 Marginal 

Fit 
AGFI  > 0.90 = Good Fit, 0,80 – 

0,90 = Marginal Fit 
0,754 Not Fit 

TLI  > 0.90 = Good Fit, 80 – 90 
= Marginal Fit 

0.922 Good Fit 

CFI  > 0.90 = Good Fit, 80 – 90 
= Marginal Fit 

0.934 Good Fit 

RMSEA  < 0.080 0.055 Good Fit 
Dari Tabel 2 diketahui bahwa 

hampir semua kriteria indeks adalah 

fit. Menurut Hair, dkk (2010) 

penggunaan 4-5 kriteria goodness of 

fit dianggap sudah mencukupi untuk 

menilai kelayakan suatu model. 

Selanjutnya dilakukan 

pengujian Regression Weights 

(Probability) untuk mengetahui 

pengaruh kualitas produk (X1) 

terhadap keputusan pembelian surat 

kabar Independent Post (Y),  

pengaruh promosi penjualan (X2) 

terhadap keputusan pembelian surat 

kabar Independent Post (Y) dan 

pengaruh asosiasi merek (X3) 

terhadap keputusan pembelian surat 

kabar Independent Post (Y)  dapat 

dilihat pada Tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3 Regression Weights 

Variabel Unstandarized 
Estimate 

S.E C.R. P Standardized 
Estimate 

Ket 

X1  Y 0,428 ,073 5,838 0,000 0,522 Sig 

X2 Y 0,249 ,110 2,258 0,024 0,208 Sig 

X3  Y 0,343 ,070 4,898 0,000 0,368 Sig 

  Sumber: Hasil Olah Data Dengan Amos 22 

Dari Tabel 3 diatas, dapat ditulis 

persamaan strukturalnya sebagai 

berikut : 

Y = 0,522X1 + 0,208X2 + 0,368X3 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

diperoleh nilai squared multiple 

correlation atau koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,727. Hal 

ini berarti persentase sumbangan 

pengaruh kualitas produk, promosi 

penjualan dan asosiasi merek dalam 

menerangkan variasi variabel 

keputusan pembelian adalah sebesar 

72,7%, sedangkan sisanya yaitu 27,3 

% dipengaruhi variabel lain yang 
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tidak diteliti dalam penelitian ini 

seperti harga dan saluran distribsi. 

Secara parsial, pengaruh antar 

variabel tersebut dapat di uraikan 

sebagai berikut : 

1. Analisis Kualitas surat kabar 

(product quality) memiliki 

pengaruh signifikan .terhadap 

keputusan pembelian surat kabar 

harian Independent Post. 

Hasil perhitungan 

menghasilkan Critical Ratio (CR) 

untuk pengaruh kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian 

menunjukan nilai yang positif yaitu 

sebesar 5,838 > 1,96 dengan 

probabilitas lebih kecil dari 0,05 

yang menunjukan bahwa variabel 

kualitas produk memiliki pengaruh 

yang signifikan. Dengan demikian 

hipotesis 1 diterima, kualitas surat 

kabar (product quality) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian surat kabar 

harian Independent Post. Kualitas 

produk yang diukur melalui kinerja, 

fitur, reliabilitas, kesesuaian, estetika 

dan persepsi kualitas berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian surat kabar Independent 

Post.  Nilai positif yang didapat 

berarti, jika kualitas produk 

meningkat maka semakin meningkat 

pula keputusan pembelian terhadap 

surat kabar independent post. 

Nilai korelasi yang didapat 

pada setiap dimensi kualitas produk 

menunjukan bahwa ada hubungan 

yang kuat antara kinerja, fitur, 

reliabilitas, kesesuaian, estetika dan 

persepsi kualitas terhadap kualitas 

produk.   

Dari seluruh dimensi pada 

kualitas produk, dimensi reliabilitas 

memiliki hubungan yang paling kuat 

terhadap kualitas produk. Hal ini 

menunjukan bahwa konsumen 

menganggap bahwa kesesuaian 

berita yang disajikan dengan fakta 

yang sebenarnya (faktual) dan 

sumber informasi yang terpercaya 

dari dimensi pada kualitas produk 

berpengaruh lebih dominan terhadap 

keputusan pembelian surat kabar 

Independent Post dibandingkan 

dimensi lainnya pada  kualitas 

produk.  

 

2. Promosi penjualan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian .surat 

kabar harian Independent Post 

Hasil perhitungan menghasilkan 

Critical Ratio (CR) untuk pengaruh 
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promosi penjualan terhadap 

keputusan pembelian menunjukan 

nilai yang positif yaitu sebesar 2,258 

> 1,96, dengan probabilitas yang 

lebih kecil dari 0,05. Hasil ini 

menunjukan bahwa variabel promosi 

penjualan memiliki pengaruh yang 

signifikan. Dengan demikian 

hipotesis 2 diterima, promosi 

penjualan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian surat kabar harian 

Independent Post. Alat promosi 

penjualan melalui sampel gratis dan 

paket berlanggan berpengaruh 

signiifikan terhadap keputusan 

pembelian surat kabar Independent 

Post. Nilai estimasi menunjukan 

angka yang positif yang berarti, jika 

promosi penjualan meningkat, maka 

semakin meningkat pula keputusan 

pembelian surat kabar independent 

post. 

Berdasarkan nilai korelasi 

dimensi pada variabel promosi 

penjualan, hasil penelitian 

menunjukan bahwa sampel gratis 

memiliki hubungan yang kuat 

terhadap promosi penjualan. Hasil 

penelitian ini didukung oleh hasil 

penelitian Bravo, dkk (2009:145) 

yang menemukan bahwa beberapa 

orang yang menjadi pembeli majalah 

di negara Amerika dan Eropa 

sebelumnya telah mendapatkan 

sampel gratis dan mereka puas 

setelah membacanya dan akhirnya 

memutuskan untuk membeli dan 

menjadi pelanggan.  

 Nilai koefisien korelasi paket 

berlangganan terhadap promosi 

penjualan (X2) juga menunjukan 

bahwa terdapat hubungan yang kuat 

antara dimensi paket berlangganan 

dan promosi penjualan surat kabar 

Independent Post. Berdasarkan 

perbandingan nilai koefisien 

korelasi, dimensi paket berlangganan 

(X2.2) memiliki pengaruh yang lebih 

dominan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

 

3.  Asosiasi merek memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian surat 

kabar harian Independent Post  

Hasil perhitungan 

menghasilkan Critical Ratio (CR) 

untuk pengaruh asosiasi merek 

terhadap keputusan pembelian 

menunjukan nilai yang positif yaitu 

sebesar 4,898 > 1,96, dengan 

probabilitas yang lebih kecil dari 

0,05. Hasil ini menunjukan bahwa 
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variabel asosiasi merek memiliki 

pengaruh yang signifikan. Asosiasi 

merek melalui nilai yang dirasakan 

pelanggan, kepribadian merek dan 

asosiasi organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian surat kabar Independent 

Post. Nilai positif yang didapat 

berarti, jika asosiasi merek 

meningkat, maka semakin meningkat 

pula keputusan pembelian surat 

kabar independent post. 

Nilai korelasi yang didapat 

pada setiap dimensi asosiasi merek 

menunjukan bahwa ada hubungan 

yang kuat antara nilai yang dirasakan 

pelanggan, kepribadian merek dan 

asosiasi organisasi terhadap kualitas 

produk. Berdasarkan hasil olah data, 

dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian yang dipengaruhi oleh 

asosiasi merek disebabkan oleh; 

pertama, nilai yang dirasakan 

pelanggan yaitu konsumen yang 

mengasosiasikan Independent Post 

sebagai surat kabar yang 

memberikan informasi lokal yang 

lebih lengkap, harga yang murah dan 

mudah untuk didapat. Kedua asosiasi 

terhadap kepribadian merek surat 

kabar Independent Post sebagai surat 

kabar yang profesional dan 

kompeten dalam memberikan 

informasi serta netral dan berani 

dalam memberikan informasi yang 

sesuai dengan fakta. Terakhir, 

asosiasi terhadap organisasi meliputi 

perasaan kagum dan bangga terhadap 

perusahaan lokal yang sering 

mensponsori dan mengadakan 

berbagai event yang bermanfaat dan 

berorientasi pada masyarakat. Aaker 

(2013:242) menyatakan bahwa 

melalui sponsorship yang tepat dan 

dikelola dengan baik dapat 

membangkitkan suatu merek dan 

menciptakan hubungan yang kuat 

dengan para pelanggan. Berdasarkan 

hasil olah data tersebut juga 

disimpulkan bahwa nilai yang 

dirasakan pelanggan adalah dimensi 

dari asosiasi merek yang memiliki 

pengaruh lebih dominan terhadap 

keputusan pembelian surat kabar 

Independent Post (Y).   

Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ergin, dkk (2006:73) yang 

menunjukan bahwa asosiasi merek 

mempengaruhi keputusan pembelian 

yang dilakukan konsumen. Asosiasi 

merek yang sukses dibangun 

perusahaan pada konsumen, 

memiliki tempat yang signifikan 
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dibenak konsumen. Ketika 

konsumen mengasosiasikan merek 

dengan positif, mereka akan 

menerima, mendukung dan 

menginginkan merek itu. 

Hasil penelitian menunjukan 

nilai estimate pengaruh kualitas 

produk terhadap keputusan 

pembelian sebesar b= 0,428 dan nilai 

konstruk model β3 = 0,522, nilai 

estimate tersebut merupakan nilai 

terbesar dibandingkan nilai estimate 

pada variabel independent lainnya 

yaitu promosi penjualan dan asosiasi 

merek yang juga mempengaruhi 

keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel kualitas 

produk (X1) memiliki pengaruh yang 

dominan terhadap variabel dependent 

keputusan pembelian (Y). 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan penulis pada surat 

kabar Independent Post mengenai 

pengaruh kualitas produk, promosi 

penjualan dan asosiasi merek 

terhadap keputusan pembelian maka 

pada bagian ini penulis mencoba 

menarik kesimpulan bahwa kualitas 

surat kabar, promosi penjualan dan 

asosiasi merek Independent Post 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian yang 

dilakukan pelanggan, Dengan 

variabel kualitas produk memiliki 

pengaruh dominan terhadap variabel 

keputusan pembelian surat kabar 

Independent Post. 
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