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ABSTRAKSI 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa periklanan, personal 

selling, publisitas dan promosi penjualan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap minat konsumen dalam pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda 

Surakarta dan untuk menganalisa periklanan, personal selling, publisitas dan 

promosi penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat 

konsumen dalam pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda Surakarta 

Hipotesis H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan periklanan, personal 

selling, publisitas dan promosi penjualan secara parsial terhadap minat konsumen 

dalam pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda Surakarta dan H2 : 

Terdapat pengaruh yang signifikan periklanan, personal selling, publisitas dan 

promosi penjualan secara simultan terhadap minat konsumen dalam pembelian 

produk Di PT. Bintang Motor Honda Surakarta. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh bahwa variabel periklanan, personal 

selling, publisitas dan promosi penjualan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap minat konsumen pada PT Bintang Motor di Surakarta.  

Berdasarkan hasil uji F diperoleh hasil variabel periklanan, personal 

selling, publisitas dan promosi penjualan secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap minat konsumen pada PT Bintang Motor di Surakarta. 

Variabel Personal Selling mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

minat konsumen. Karena konsumen pernah mendengar berbagai kegiatan lain dari 

PT. Bintang Motor di Surakarta, sering melihat pemberitaan positif mengenai 

kegiatan sosial, selalu berinteraksi terhadap konsumen, selalu rutin membaca 

buletin 

 

 

Kata Kunci : Periklanan, Personal Selling, Publisitas, Promosi Penjualan dan 
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A. Latar Belakang  

Dewasa ini persaingan bisnis semakin ketat dan semakin banyak 

produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Hal ini menyebabkan setiap perusahan harus mengenali konsumennya secara 

teliti, terutama untuk mengenali siapa yang menjadi konsumen dari produknya 

dan alasan yang mendasari konsumen memilih produknya. Perusahaan yang 

memahami bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap berbagai bentuk 

produk, harga, daya tarik iklan yang berbeda dan sebagainya, akan 

mempunyai keuntungan besar atas para pesaingnya. 

Produk yang sudah direncanakan dengan baik serta telah ditentukan 

harga jualnya secara tepat, belum menjamin keberhasilan pemasaran terhadap 

produk itu. Hal ini disebabkan karena apabila produk yang sudah bagus 

dengan harga yang sudah bagus itu tidak dapat dikenal oleh konsumen makan 

produk tersebut tidak akan berhasil di pasar. Upaya untuk memperkenalkan 

produk itu kepada konsumen merupakan awal dari kegiatan promosi. Upaya 

tersebut bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Banyak produk yang 

dalam kenyataan sehari-hari belum kita kenal keberadaanya. Seringkali kita 

menjumpai suatu produk yang sebenarnya sangat kita butuhkan akan tetapi 

baru saja kita melihatnya secara kebetulan di sebuah toko. Hal ini 

membuktikan bahwa usaha promosi untuk memperkenalkan produk tersebut 

tidak atau kurang berhasil. 

Minat beli merupakan instruksi diri konsumen untuk melakukan 

pembelian atas suatu produk, melakukan perencanaan, mengambil tindakan-

tindakan yang relevan seperti mengusulkan (pemrakarsa) merekomendasikan 

(influencer), memilih, dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan 

pembelian. 

Dalam upaya memberikan kepuasan konsumen, serta untuk 

menghasilkan tanggapan yang efektif dan sesuai dengan keinginan konsumen, 

maka perusahaan perlu menentukan suatu strategi kebijakan yang tepat dan 

terpadu. Pada umumnya proses pembelian konsumen terhadap produk honda 

dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa digantikan. PT. Bintang 

Motor Honda Surakarta selaku Dealer yang membutuhkan dukungan promosi 

agar informasi produk sampai kepada consumer yang berujung kepada 



 

meningkatnya penjualan. Untuk meraih minat keputusan beli konsumen 

promosi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan, dengan 

alasan jika konsumen merasa puas dengan promosi yang dilakukan 

perusahaan, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mendapatkan 

keuntungan yang lebih dari yang di targetkan sebelumnya.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh 

Promotion Mix Terhadap Minat Konsumen Dalam Pembelian Produk Di 

PT. Bintang Motor Honda Surakarta”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian 

ini dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah periklanan, personal selling, publisitas dan promosi penjualan 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen dalam 

pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda Surakarta? 

2. Apakah periklanan, personal selling, publisitas dan promosi penjualan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen dalam 

pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

adalah : 

1. Untuk menganalisa periklanan, personal selling, publisitas dan promosi 

penjualan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen 

dalam pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda Surakarta 

2. Untuk menganalisa periklanan, personal selling, publisitas dan promosi 

penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat 

konsumen dalam pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda 

Surakarta 

 



 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Marketing mix 

Marketing Mix adalah perangkat variabel-variabel pemasaran 

terkontrol yang perusahaan gabungkan untuk menghasilkan tanggapan 

yang diinginkan dalam pasar sasaran ( target market). Marketing mix terdiri 

dari empat variabel (4P) yaitu product (produk), price (harga), promotion 

(promosi) dan place (tempat). Menurut Swastha (2000:42), yang dimaksud 

marketing mix adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu produk, struktur 

harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi. Sedangkan menurut 

Gitosudarmo (2002:110) marketing mix adalah perpaduan antar produk, 

harga, promosi dan distribusi yang digunakan oleh pengusaha untuk 

memasarkan produknya atau melayani konsumennya, juga digunakan untuk 

mempengaruhi konsumennya. 

Strategi promosi yang dilakuakn oleh perusahaan dipengaruhi juga 

oleh jenis produknya, apakah barang konsumsi, barang spesial, konvinien, 

atau barang shopping. Juga pada barang industry cara mempromosikannya 

juga berbeda seperti instalasi akan berbeda pada supplies.   

Strategi yang diambil dalam mempromosikan barang dipengaruhi 

oleh tahap-tahap siklus kehidupan barang tersebut. Pada tahap perkenalan, 

perusahaan harus menjual kepada pembeli dengan mempromosikan 

produk tersebut secara umum.  Begitu pula yang terjadi pada tahap 

pertumbuhan, kedewasaan dan periklanan. Sedangkan pada tahap 

penurunan, perusahaan harus membuat produk baru atau produk yang 

lebih menarik.  

Dari definisi dapat disimpulkan bahwa variabel Promotional Mix 

ada empat yaitu ; 

a. Periklanan 

Periklanan merupakan bentuk komunikasi non individu dengan 

sejumlah biaya dengan media tertentu yang dilaksanakan oleh 

perusahaan, organisasi non laba ataupun para individu. Adapun tujuan 

utama periklanan adalah meningkatkan permintaan atas produk yang 

ditawarkan. Sedangkan manfaat periklanan adalah : 



 

1) Memungkinkan penjual untuk berkomunikasi dengan banyak orang 

sekaligus. 

2) Memungkinkan penjual untuk menyebarkan informasi tentang 

produk dan perusahaan.      

3) Memungkinkan penjual untuk mendramatisir perusahaan dan 

produknya melalui penguunaan cetakan, suara dan warna yang 

menarik perhatian. 

b. Personal Selling 

Personal Selling merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu 

produk melalui komunikasi langsung (tatap muka) agar konsumen 

tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Sebagai salah satu 

variabel dari promosi personal selling memungkinkan penjual untuk : 

1) Mengadakan hubungan langsung dengan calon pembeli sehingga 

penjual lebih dapat mengamati karakteristik beserta kebutuhan 

pembeli. 

2) Memperoleh tanggapan dari calon pembeli. 

3) Membina berbagai macam hubungan dengan pembeli baik dalam 

hubungan bisnis maupun persahabatan yang erat. 

Jadi, dalam personal selling terjadi interaksi langsung, saling bertemu 

muka antara pembeli dengan penjual, sehingga dapat diketahui secara 

langsung keinginan, perilaku dan motif pembelian dari konsumen, 

sekaligus dapat melihat reaksi konsumen. Dengan demikian perubahan 

dapat lebih segera mengadakan penyesuaian-penyesuaian. 

c. Publisitas 

Menurut Basu Swastha (2000:273), publisitas adalah sejumlah 

informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang 

disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya, 

ataupun tanpa pengawasan dari sponsor. Bila dibandingkan dengan alat 

promosi yang lain, publisitas memiliki beberapa kebaikan antara lain : 

1) Lebih dapat dipercaya, sebab berupa suatu berita bukan iklan 

2) Dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan 

3) Jauh lebih murah, karena tanpa biaya 



 

4) Dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar 

atau pada posisi lain yang menyolok. 

d. Promosi penjualan 

Promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran selain 

personal selling, periklanan dan publisitas yang mendorong efektifitas 

pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan alat seperti 

peragaan, pameran, demonstrasi dan sebagainya. 

Berikut adalah metode-metode promosi penjualan : 

1) Pemberian contoh barang secara cuma-cuma, ini merupakan salah 

satu alat promosi penjualan yang dianggap paling mahal tapi juga 

paling efektif. 

2) Kupon berhadiah, cara ini sangat efektif karena membuat orang 

mudah tertarik. 

3) Rabat, merupakan pengurangan harga yang diberikan kepada 

pembeli 

4) Potongan harga 

5) Peragaan, memamerkan barang-barang pada waktu tertentu, tempat 

dan situasi tertentu 

 

2. Minat Beli 

Minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan 

(Kamisa, 2000 : 370). Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan 

erat dengan sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan 

minat juga penting dalam mengambil keputusan. Minat dapat 

menyebabkan seseorang giat melakukan menuju ke sesuatu yang telah 

menarik dayanya.. 

Apabila seseorang menaruh perhatian terhadap sesuatu, maka 

minat akan menjadi motif yang kuat untuk berhubungan secara lebih aktif 

dengan sesuatu yang menarik dayanya. Minat akan semakin bertambah 

jika disalurkan dalam suatu kegiatan. Keterikatan dengan kegiatan tersebut 

akan semakin menumbuh kembangkan daya. Sesuai pendapat yang 

dikemukakan Hurlock (2000:144), “bahwa semakin sering minat 

diekspresikan dalam kegiatan maka semakin kuatlah ia”. Minat dapat 



 

menjadi sebab terjadinya suatu kegiatan dan hasil yang akan diperoleh. 

Minat adalah suatu pemusatan perhatian secara tidak sengaja yang terlahir 

dengan penuh kemauan, rasa ketertarikan, keinginan, dan kesenangan.  

Suatu kegiatan yang dilakukan tidak sesuai minat akan 

menghasilkan prestasi yang kurang menyenangkan. Dapat dikatakan 

bahwa dengan terpenuhinya minat seseorang akan mendapatkan 

kesenangan dan kepuasan batin yang dapat menimbulkan motivasi. 

Karakteristik individu yang memiliki minat tinggi terhadap sesuatu yaitu: 

adanya perhatian yang besar, memiliki harapan yang tinggi, berorientasi 

pada keberhasilan, mempunyai kebangggaan, kesediaan untuk berusaha 

dan mempunyai pertimbangan yang positif. Pendapat tersebut tidak jauh 

berbeda dengan menyatakan “bahwa minat adalah rasa suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, minat 

pada hakekatnya adalah penerimaan hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar dirinya, semakin kuat atau semakin dekat hubungan 

tersebut maka semakin besar dayanya”. 

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Kerangka Pemikiran 
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H2   : Terdapat pengaruh yang signifikan periklanan, personal selling, 

publisitas dan promosi penjualan secara simultan terhadap minat 

konsumen dalam pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda 

Surakarta 

 

3. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah kesatuan objek yang ciri-cirinya hendak diduga 

(Djarwanto, 1996 : 107). Populasi penelitian ini adalah konsumen Di PT. 

Bintang Motor Honda Surakarta yang berjumlah 600 konsumen.  

Sedangkan sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 

konsumen produk yang melakukan pembelian. Pengumpulan data 

dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden yang berada di 

wilayah Surakarta. Penentuan sampel ini menggunakan metode non-

random sampling, peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama pada 

anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel metode yang digunakan 

convinience sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada 

pemilihan anggota populasi yang mudah diakses untuk memperoleh 

informasi (Suharsimi Arikunto, 2002: 109) dilakukan secara non-

probabilistik. 

a. Apabila populasi N besar, presentase yang kecil saja sudah dapat 

memenuhi syarat. 

b. Besarnya sampel jangan kurang dari 30. 

c. Sampel seyogyanya sebesar mungkin selama dana dan waktu masih 

dapat dijangkau.  

          N 

n   = –––––––––––––– 

             1  +  N  .  d²  

Jadi dalam penelitian ini menggunakan sampel 85 responden. 

 

F. Analisa Kuantitatif 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi adalah hubungan fungsional yang terjadi antara satu 

variabel dependen dengan variabel independen, agar dapat diketahui nilai 



 

duga rata-rata variabel dependen atas pengaruh variabel independen 

tersebut. Model persamaan regresi linier berganda yang dapat disusun 

adalah sebagai berikut:  

Y = 1,725 + 0,196X1 + 0,445X2 + 0,186X3+ 0,173X4  

a  = 1,725 adalah konstanta yang artinya, apabila variabel 

periklanan (X1), personal selling (X2), publisitas (X3) dan promosi 

penjualan (X4), maka variabel minat beli konsumen (Y) sebesar 1,725.  

X1 = 0,196 adalah koefisien variabel X1 yang artinya, jika variabel 

periklanan (X1) naik sebesar satu satuan, maka variabel minat beli 

konsumen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,196. 

X2 = 0,445 adalah koefisien variabel X2 yang artinya, jika variabel 

personal selling (X2) naik sebesar satu satuan, maka variabel minat beli 

konsumen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,445. 

X3 = 0,186 adalah koefisien variabel X3 yang artinya, jika variabel 

publisitas (X3) naik sebesar satu satuan, maka variabel minat beli 

konsumen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,186. 

X4 = 0,173 adalah koefisien variabel X4 yang artinya, jika variabel 

promosi penjualan (X4) naik sebesar satu satuan, maka variabel minat beli 

konsumen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,173. 

2. Uji t   

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 

dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

a. Uji pengaruh variabel periklanan (X1) terhadap minat beli konsumen 

(Y) adalah sebagai berikut : 

Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (2,830 > 1,960) 

maka hal ini menunjukkan bahwa periklanan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap minat beli konsumenatau karena t.sig (0,006) 

lebih kecil dari 0,05 () maka secara signifikan periklanan 

berpengaruh positif terhadap minat beli. 

b. Uji pengaruh variabel personal selling (X2) terhadap minat beli 

konsumen (Y) adalah sebagai berikut : 



 

Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (4,169 > 1,960) 

maka hal ini menunjukkan bahwa personal selling mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumenatau karena 

t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 () maka secara signifikan personal 

selling berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. 

c. Uji pengaruh variabel publisitas (X3) terhadap minat beli konsumen 

(Y) adalah sebagai berikut : 

Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (2,198 > 1,960) 

maka hal ini menunjukkan bahwa publisitas mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap minat beli konsumenatau karena t.sig (0,031) 

lebih kecil dari 0,05 () maka secara signifikan publisitas berpengaruh 

positif terhadap minat beli konsumen. 

d. Uji pengaruh variabel promosi penjualan (X4) terhadap minat beli 

konsumen (Y) adalah sebagai berikut : 

Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (3,130 > 1,960) 

maka hal ini menunjukkan bahwa promosi penjualan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumenatau karena 

t.sig (0,002) lebih kecil dari 0,05 () maka secara signifikan promosi 

penjualan berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. 

3. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 

dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Karena Fhitung > Ftabel (10,559 > 2,76), maka Ho ditolak berarti ada 

pengaruh yang signifikan antara periklanan (X1), personal selling (X2), 

publisitas (X3), dan promosi penjualan (X4) secara bersama-sama terhadap 

minat beli konsumen (Y) atau karena F.sig (0,000) lebih kecil dari dari 

0,05 () maka periklanan (X1), personal selling (X2), publisitas (X3), dan 

promosi penjualan (X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen (Y).  

4. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi Y 

yang dapat dijelaskan oleh variasi X, yaitu untuk mengetahui seberapa 



 

besar pengaruh antara variabel periklanan (X1), personal selling (X2), 

publisitas (X3), dan promosi penjualan (X4) terhadap minat beli konsumen 

(Y) 

Berdasarkan hasil analisis data yang menggunakan bantuan 

komputer program SPSS for windows maka dapat diperoleh R square (R
2
) 

sebesar 0,413, hal ini menunjukkan bahwa variabel periklanan (X1), 

personal selling (X2), publisitas (X3), dan promosi penjualan (X4) 

mempunyai pengaruh terhadap variabel minat beli konsumen sebesar 

53,8%. Sedangkan sisanya (100% – 41,3% = 58.7%) dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.  

 

G. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh variabel periklanan sebesar 2,830 > 

1,960 maka hal ini menunjukkan bahwa periklanan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap minat beli. Karena Iklan produk di PT Bintang motor 

mudah dipahami, Iklan melalui radio menarik dan variatif, Iklan produk hanya 

untuk segmen tertentu, Penyebaran brosur produk selalu rutin dilakukan dan 

selalu memberi informasi produk terbaru kepada konsumen. 

Variabel personal selling sebesar 4,169 > 1,960 maka hal ini 

menunjukkan bahwa personal selling mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap minat beli. Karena Tim marketing PT Bintang motor rutin 

berkunjung ketempat anda, komunikatif dan jelas dalam memberikan 

informasi produk, Anda senang dengan kunjungan tim marketing, Anda sering 

memberi masukan dan kritik kepada, senang menjadi partner bisnis. 

Variabel publisitas sebesar 2,198 > 1,960 maka hal ini menunjukkan 

bahwa publisitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli.  

Karena konsumen pernah mendengar berbagai kegiatan lain dari PT. Bintang 

Motor, sering melihat pemberitaan positif mengenai kegiatan sosial, selalu 

berinteraksi terhadap konsumen, selalu rutin membaca buletin. 

Variabel promosi penjualan sebesar 3,130 > 1,960 maka hal ini 

menunjukkan bahwa promosi penjualan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap minat beli. Karena selalu mendapatkan contoh produk baru dari PT. 

Bintang Motor, selalu memberikan voucer berhadiah dalam promosi 



 

produknya, sering mendapatkan diskon dalam pembelian produk, selalu 

memberikan bonus berupa potongan harga untuk pembelian produk dengan 

nominal tertentu dan sering mengadakan event-event dalam produk barunya. 

 

H. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, analisis data pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil regresi linear berganda diperoleh : 

Y = 1,725 + 0,196X1 + 0,445X2 + 0,186X3+ 0,173X4  

a = 1,725 adalah konstanta yang artinya, apabila variabel 

periklanan (X1), personal selling (X2), publisitas (X3) dan promosi 

penjualan (X4), maka variabel minat beli konsumen (Y) sebesar 1,725.  

X1 = 0,196 adalah koefisien variabel X1 yang artinya, jika variabel 

periklanan (X1) naik sebesar satu satuan, maka variabel minat beli 

konsumen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,196. 

X2 = 0,445 adalah koefisien variabel X2 yang artinya, jika variabel 

personal selling (X2) naik sebesar satu satuan, maka variabel minat beli 

konsumen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,445. 

X3 = 0,186 adalah koefisien variabel X3 yang artinya, jika variabel 

publisitas (X3) naik sebesar satu satuan, maka variabel minat beli 

konsumen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,186.  

X4 = 0,173 adalah koefisien variabel X4 yang artinya, jika variabel 

promosi penjualan (X4) naik sebesar satu satuan, maka variabel minat beli 

konsumen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,173 

2. Berdasarkan hasil uji t diperoleh bahwa variabel periklanan, personal 

selling, publisitas dan promosi penjualan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap minat konsumen pada PT Bintang Motor di Surakarta. 

3. Berdasarkan hasil uji F diperoleh hasil variabel periklanan, personal 

selling, publisitas dan promosi penjualan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen pada PT Bintang Motor 

di Surakarta. 

4. Variabel Personal Selling mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

minat konsumen. Karena konsumen pernah mendengar berbagai kegiatan 



 

lain dari PT. Bintang Motor di Surakarta, sering melihat pemberitaan 

positif mengenai kegiatan sosial, selalu berinteraksi terhadap konsumen, 

selalu rutin membaca buletin. 

 

I. Keterbatasan Penelitian  

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel marketing mix yaitu 

periklanan, personal selling, publisitas dan promosi penjualan dalam 

mempengaruhi minat beli konsumen. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 85 responden 

 

J. Saran 

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang 

telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:  

1. Seharusnya PT. Bintang Motor Surakarta lebih memperhatikan lagi aspek 

periklanan, personal selling, promosi penjualan agar hasilnya lebih baik. 

2. Kedepannya di masa yang akan datang PT. Bintang Motor Surakarta agar 

lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan program-program 

promosi, publikasi, periklanan produknya. 

3. Bagi penelitian mendatang hendaknya daerah penelitian lebih diperluas 

lagi, yaitu tidak terbatas di kota Surakarta, sehingga tingkat 

generalisasinya akan lebih baik. 
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