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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

   Seiring dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang, sosial media 

merupakan salah satu fenomena yang mendominasi peradaban manusia. 

Munculnya media baru yang saling bersaing membuat pengguna dan pelaku 

media sendiri harus bersaing dan memunculkan inovasi yang baru. 

Pembangunan teknologi informasi dan peningkatan penggunanya sangat 

diperlukan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing secara terus menerus. 

Karena saat ini hampir dari setiap orang sudah memanfaatkan teknologi dalam 

berkomunikasi dan mencari berbagai informasi yang dibutuhkan. Teknologi 

informasi yang semakin maju dan berkembang dibuktikan dengan munculnya 

social media sebagai media baru yang semakin popular dan berkembang. Akses 

terhadap sosial media menjadi salah satu kebutuhan primer bagi setiap orang 

karena adanya kebutuhan terhadap informasi, hiburan, pendidikan dan akses 

pengetahuan dari belahan bumi yang berbeda. 

  Social media merupakan media komunikasi dan informasi melalui internet 

yang memungkinkan adanya interaksi sosial antara satu orang dengan yang 

lainnya. Van Dijk dalam Rulli Nasrullah (2017) menyatakan bahwa social media 

merupakan platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang 

memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, 

social media dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan 

antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Bahkan saat ini      
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orang-orang cenderung menggunakan social media tidak hanya sebagai media 

komunikasi dan informasi saja tetapi sudah banyak perusahaan yang 

memanfaatkan social media sebagai salah satu media untuk berbisnis. Salah satu 

konten social media yang saat ini popular dan digunakan sebagai media bisnis 

adalah Aplikasi Instan Messanging (IM) yaitu LINE.   

  Aplikasi Instan Messanging (IM) LINE adalah sebuah aplikasi pengirim 

pesan instan yang dapat digunakan pada berbagai platform seperti telepon cerdas 

(smartphone), tablet, dan komputer. LINE difungsikan dengan menggunakan 

jaringan internet sehingga pengguna LINE dapat melakukan aktivitas seperti 

mengirim pesan teks, gambar, video, pesan suara, dan lain lain.  

  LINE merupakan sebuah aplikasi Instan Messanging (IM) yang 

dikembangkan oleh perusahaan Jepang bernama NHN Corporation. Aplikasi ini 

pertama kali dirilis pada bulan Juni tahun 2011 dan telah dinikmati oleh 

pengguna di seluruh dunia di antaranya Jepang, Taiwan, Spanyol, Rusia, Hong 

Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Macau, Swiss, Arab Saudi, Uni Emirat 

Arab, Indonesia dan lain-lain. Sampai dengan bulan April tahun 2014 tercatat 

pengguna LINE yang teregistrasi mencapai angka 400 juta, naik 100% dari bulan 

November tahun 2013 yang hanya terdapat 300 juta pengguna. Pertumbuhan 

pengguna LINE terdaftar dari tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengirim_pesan_instan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengirim_pesan_instan
https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_cerdas
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_tablet
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
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       Sumber: LINE (http://linecorp.com) 

 

Gambar 1.1 

Pengguna Terdaftar LINE 

 

Berdasarkan data pertumbuhan pengguna LINE di atas yang setiap tahunnya 

semakin meningkat membuktikan bahwa social media LINE dapat menarik minat 

masyarakat dunia. Dan menurut Ongki Kurniawan Managing Director LINE, pada 

tahun 2016 Indonesia masuk ke dalam daftar negara dengan jumlah pengguna ke 4 

terbesar di dunia (teknologi.metrotvnews.com). 

Aplikasi Instan Messanging (IM) LINE pada saat ini sudah banyak digunakan 

dan dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai media promosi dan periklanan. Fitur 

LINE yang dimanfaatkan dalam kegiatan promosi penjualan dan periklanan tersebut 

adalah Official Account LINE. Official Account LINE merupakan layanan yang 

memungkinkan perusahaan untuk membuat akun resmi, dimana perusahaan dapat 
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menyebarkan pesan ke seluruh pengikutnya, memasang artikel di Timeline, dan 

lainnya. Akun perusahaan akan ditampilkan dalam platform LINE, yang 

memungkinkan perusahaan menjangkau seluruh kalangan pengguna pada skala 

media massa.  

Terdapat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan apabila memiliki akun 

resmi LINE baik dari segi waktu maupun biaya. Dari segi waktu, promosi penjualan 

melalui Official Account LINE bisa diakses siapa saja, kapan saja, dapat dilihat 

secara realtime, dapat langsung mendapatkan feedback (timbal balik) dari 

konsumen, dan informasi penyebaran produk akan semakin luas ke seluruh daerah 

atau bahkan global. Sedangkan dari sisi finansial penggunaan Official Account LINE 

sebagai media promosi sangatlah murah jika dibandingkan media yang lain. 

Promosi penjualan diharapkan bisa mendorong atau menarik minat para konsumen 

untuk bisa membeli suatu produk (barang dan jasa) yang ditawarkan. Dan promosi 

penjualan juga tidak hanya bertujuan untuk menarik minat konsumen saja akan 

tetapi konsumen juga diharapkan sampai memutuskan untuk membeli produk yang 

telah di promosikan. 

Djaslim Saladin (2005) mendefinisikan keputusan pembelian sebagai suatu 

rangkaian tindakan fisik maupun mental yang dialami oleh seorang konsumen 

dalam melakukan pembelian. Keputusan konsumen untuk membeli suatu produk 

(barang atau jasa) memang tergantung kebutuhan, kualitas dan cara penawaran yang 

dilakukan oleh pihak produsen atau pemilik produk (barang dan jasa) itu sendiri. 

Untuk pihak produsen atau pemasar tahap keputusan pembelian memang harus 
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dipahami karena hal itu akan mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Data 

perusahaan yang memiliki Official Account LINE Indonesia (dalam kategori brand) 

hingga bulan November tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

          Tabel 1.1 

Daftar Perusahaan Pemilik Official Account LINE bulan November tahun     

2017 

 

No Nama Akun Jumlah Pengikut (Orang) 

1 Alfamart 15.860.583 

2 INDOMARET 7.477.990 

3 Starbucks Indonesia 7. 007.173 

4 IM3 Ooredoo 6.878.938 

5 Telkomsel  4.633.402 

6 SAMSUNG Indonesia 4.327.397 

7 Lazada Indonesia 3.441.236 

8 Burger King ID 2.378.402 

9 GO-JEK 1.888.268 

10 Cornetto ID 1.543.864 

11 Tri Indonesia 1.224.251 

12 Sale Stock 1.169.907 

13 CGV Cinemas 968.074 

14 Garuda Indonesia 670.027 
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No Nama Akun Jumlah Pengikut (Orang) 

15 Tokopedia 626.682 

16 OPPO Indonesia 457.544 

17 TRIBUNnews.com 416.247 

18 Excelso Coffee 358.445 

19 Matahari Dept Store 305.786 

20 CoffeeBean Indonesia 252.211 

     Sumber: LINE Official Accounts 

 Menurut data di atas, sampai saat ini terdapat 20 perusahaan yang memiliki 

Official Account LINE dimana pengikutnya didominasi oleh perusahaan yang 

bergerak dalam bidang ritel minimarket dengan jumlah pengikut terbanyak yaitu 

akun resmi Alfamart sebesar 15 juta orang dan jumlah pengikut paling sedikitnya 

yaitu CoffeeBean Indonesia yang hanya 200 orang. 

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk, atau lebih dikenal sebagai 

Alfamart merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan Official Account 

LINE dengan pengikut terbanyak hingga bulan November tahun 2017. Pada tahun 

2013, Alfamart meluncurkan akun resmi (Official Account) di aplikasi LINE. 

Langkah itu menjadikan Alfamart sebagai perusahaan ritel pertama di Indonesia 

yang menggunakan akun resmi di aplikasi LINE. Dengan diresmikannya Official 

Account LINE Alfamart, munculah program dan promosi produk yang ditawarkan 

Alfamart melalui aplikasi Instant Messanging (IM) LINE berupa harga khusus 
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(diskon harga), kupon (voucher), kontes, premi, rabat, undian dan promosi jenis 

permainan. Harga khusus (diskon harga) yang dipromosikan Alfamart melalui 

Official Account LINE biasanya pada program JSM (Jum’at, Sabtu, Minggu), 

program promosi harian dan program promosi dua mingguan. Dimana produk yang 

dipromosikan biasanya berbagai jenis seperti perlengkapan mandi, makanan ringan, 

minuman, perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya.  

Sedangkan untuk promosi melalui kupon (voucher) Alfamart biasanya 

mempromosikan produk sponsor yang apabila berbelanja sesuai dengan yang 

dintentukan maka mendapatkan kupon (voucher) belanja senilai harga yang telah 

ditentukan pula. Kupon (diskon harga) berbeda dengan kontes, promosi penjualan 

jenis kontes biasanya konsumen diinstruksikan untuk upload foto jenis yang 

dikontenskan ke berbagai sosial media seperti facebook, twitter, instagram dengan 

memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku kemudian apabila terpilih maka 

hadiahnya akan diberikan.   

        Adapun premi (hadiah) juga merupakan salah satu jenis promosi penjualan 

yang dilakukan Alfamart dimana jenis promosi ini biasanya berupa penawaran 

barang yang harganya relatif rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli 

produk tertentu. Rabat juga merupakan salah satu jenis promosi penjualan yang 

digunakan Alfamart yaitu dengan memberikan penurunan harga setelah pembelian 

dengan cara konsumen mengirimkan bukti pembelian tertentu kepada produsen. 

Begitupun undian salah satu bentuk promosi penjualan di Alfamart dengan 

penawaran peluang untuk memenangakan uang tunai, perjalanan atau barang 
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sebagai hasil pembelian sesuatu. Alfamart juga melakukan promosi penjualan 

berupa permainan kepada konsumen dengan periode tertentu yaitu dengan 

merangkai huruf ALFA atau ALFAMART dari setiap struk pembelanjaan, 

kemudian konsumen yang beruntung dan bisa merangkai huruf tersebut akan 

mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000 untuk susunan huruf ALFA dan Rp. 

20.000.000 untuk susunan huruf ALFAMART. Hal tersebut memudahkan para 

pengikut Official Account LINE Alfamart yang berjumlah 15.855.519 (Periode 

bulan November tahun 2017) hampir di seluruh Indonesia. Dan dengan demikian 

Alfamart berharap bisa memperluas komunitas yang dimilikinya dan dapat lebih 

mudah dalam menyebarkan berbagai informasi kepada masyarakat luas tentang 

produk-produknya  

Tabel 1.2 

Hasil Mini Survei 

 

No. Hari/Tanggal Pertanyaan Hasil 

 

1. Senin, 20 

November 

2017 

Apakah anda pengikut 

(followers) Official Account 

LINE Alfamart? 

Dari 30 orang respoden 

semua responden 

mengatakan Ya. 

2. Senin, 20 

November 

2017 

Apakah anda tertarik dengan 

promosi yang diberikan oleh 

Alfamart melalui Official 

Account LINE nya? 

Dari 30 orang respoden   

21 mengatakan Ya dan 

9 orang mengatakan 

Tidak. 
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No. Hari/Tanggal Pertanyaan Hasil 

 

3. Senin, 20 

November 

2017 

Apakah anda berbelanja di 

Alfamart karena mengetahui 

adanya promosi yang 

diinformasikan di Official 

Account LINE nya? 

Dari 30 orang 

respoden 19 

respoden 

mengatakan Ya dan 

11 orang mengatakan 

Tidak. 

4. Senin, 20 

November 

2017 

Apakah anda berbelanja di 

Alfamart setiap ada promosi 

di Official Account LINE 

nya? 

Dari 30 orang 

respoden  14 

respoden 

mengatakan Ya dan 

16 orang mengatakan 

Tidak 

5.  Senin, 20 

November 

2017 

Apakah promosi Alfamart 

melalui Official Account 

LINE lebih efektif karena 

lebih memudahkan anda 

mendapatkan informasi yang 

cepat? 

Dari 30 orang 

respoden 22 

respoden 

mengatakan Ya dan 7 

orang mengatakan 

Tidak. 

Sumber:  Hasil survei dari pengikut Official Account LINE Alfamart diolah oleh 

peneliti (2018) 

 

Berdasarkan hasil mini survei awal yang dilakukan oleh peneliti di atas pada 

tanggal 20 November 2017 tentu memiliki jawaban yang bervariasi, maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa: 
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1. Peneliti melakukan mini survei terhadap 30 responden yang merupakan 

pengikut Official Account LINE Alfamart. 

2. Konsumen tertarik terhadap promosi penjualan yang dilakukan melalui 

Official Account LINE Alfamart. Hal itu terbukti 21 dari 30 responden 

menjawab ya dan 9 responden menjawab tidak. 

3. Informasi mengenai promosi penjualan yang dilakukan Alfamart melalui 

Official Account LINE nya belum dapat diketahui oleh setiap pengikutnya. Hal 

itu terbukti 19 dari 30 responden menjawab ya dan 11 responden menjawab 

tidak. 

4. Pengikut Official Account LINE Alfamart tidak selalu melakukan keputusan 

pembelian meskipun adanya promosi penjualan. Hal itu terbukti 14 dari 30 

responden menjawab ya dan 16 responden menjawab tidak. 

5. Promosi penjualan melalui Official Account LINE Alfamart lebih efektif 

karena informasi yang di dapatkan konsumen atau pengikut lebih cepat. Hal 

itu terbukti 22 dari 30 responden menjawab ya dan 7 responden menjawab 

tidak. 

Berdasarkan fenomena di atas bahwa Official Account LINE Alfamart bisa 

mempengaruhi penggunanya sehingga memiliki pengikut sebanyak 15.855.519 

(Periode bulan November tahun 2017) hampir di seluruh Indonesia, namun dari 

hasil survei diduga setiap adanya promosi penjualan melalui Official Account LINE 

Alfamart belum tentu menjamin adanya keputusan pembelian produk dari para 

pengikutnya, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan studi secara mendalam 
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dan melakukan penelitian lebih lanjut kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Promosi Penjualan Melalui Official Account 

LINE Alfamart Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Alfamart dalam Official Account LINE 

diantaranya: 

1. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan 

berkembang maka banyak perusahaan-perusahaan mulai beralih dalam 

melakukan promosi dari media cetak terhadap media sosial online. 

2. Persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat terutama dalam media promosi 

penjualan. 

3. Tidak semua pengikut Official Account LINE Alfamart selalu mengetahui adanya 

program promosi yang diberikan oleh Alfamart dalam setiap waktunya. 

4. Dengan adanya promosi penjualan melalui Official Account LINE Alfamart yang 

banyak pengikutnya belum menjamin adanya keputusan pembelian konsumen. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah promosi penjualan dengan harga khusus (diskon harga) melalui Official 

Account LINE Alfamart berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? 

2. Apakah promosi penjualan dengan kupon (voucher) melalui Official Account 

LINE Alfamart berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? 

3. Apakah promosi penjualan dengan kontes melalui Official Account LINE 

Alfamart berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? 

4. Apakah promosi penjualan dengan premi (hadiah) melalui Official Account LINE 

Alfamart berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? 

5. Apakah promosi penjualan dengan rabat melalui Official Account LINE Alfamart 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? 

6. Apakah promosi penjualan dengan undian melalui Official Account LINE 

Alfamart berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? 

7. Apakah promosi penjualan dengan permainan melalui Official Account LINE 

Alfamart berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? 

8. Apakah terdapat pengaruh secara simultan pada harga khusus (diskon harga), 

kupon (voucher), kontes, premi (hadiah), rabat, undian dan permainan melalui 

Official Acount LINE Alfamart terhadap keputusan pembelian konsumen? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengacu pada rumusan 

masalah di atas yaitu: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh promosi penjualan dengan harga khusus 

(diskon harga) melalui Official Account LINE Alfamart terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh promosi penjualan dengan kupon 

(voucher) melalui Official Account LINE Alfamart terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh promosi penjualan dengan kontes melalui 

Official Account LINE Alfamart terhadap keputusan pembelian konsumen. 

4. Untuk mengetahui adanya pengaruh promosi penjualan dengan premi (hadiah) 

melalui Official Account LINE Alfamart terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

5. Untuk mengetahui adanya pengaruh promosi penjualan dengan rabat melalui 

Official Account LINE Alfamart terhadap keputusan pembelian konsumen. 

6. Untuk mengetahui adanya pengaruh promosi penjualan dengan undian melalui 

Official Account LINE Alfamart terhadap keputusan pembelian konsumen. 

7. Untuk mengetahui adanya pengaruh promosi penjualan dengan permainan 

melalui Official Account LINE Alfamart terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 
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8. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan pada harga khusus (diskon 

harga), kupon (voucher), kontes, premi (hadiah), rabat, undian dan permainan 

melalui Official Account LINE Alfamart terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

     Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pihak-pihak yang terkait. 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Institusi 

 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi modal tambahan bagi calon-

calon pengembang pendidikan dan praktis khususnya untuk jurusan 

manajemen konsentrasi pemasaran. 

b. Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

positif untuk memahami karakteristik konsumen kepada perusahaan sehingga 

dapat menjadi pertimbangan dalam rangka menentukan promosi khususnya 

promosi penjualan.  

2.  Kegunaan Teoritis 

a. Kegunaan Bagi Peneliti 

  Sebagai implementasi untuk menerapkan teori yang telah diperoleh 

dibangku kuliah terhadap praktek yang sebenarnya serta menambah 
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pengetahuan peneliti mengenai manajemen pemasaran khususnya mengenai 

promosi penjualan. 

b. Kegunaan Bagi Pihak Lain 

    Memberikan informasi tentang perkembangan kajian pengetahuan. 

Selain itu dapat pula dijadikan sebagai bahan rujukkan apabila dikemudian 

hari ingin melakukan penelitian kembali dengan kajian yang sama seiring 

dengan kemajuan pendidikan. 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Pada setiap usaha atau bisnis, pemasaran merupakan peran sangat penting bagi 

kelangsungan usaha atau bisnis yang bersangkutan. Banyak yang beranggapan 

bahwa dalam suatu usaha bisnis dengan hasil produk yang biasa saja bisa menjadi 

sukses karena pemasarannya yang baik akan tetapi sebaliknya sebuah usaha bisnis 

dengan produk yang berkualitas tidak akan mengalami penjualan yang maksimal 

apabila pemasarannya kurang baik. Dengan adanya pemasaran, maka produk yang 

dihasilkan dapat diinformasikan terhadap orang lain. Informasi tersebut dilakukan 

melalui upaya promosi penjualan. 

Menurut Philip dan Armstrong (2008) promosi penjualan adalah insentif 

jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa. 

Dimana dalam promosi penjualan terdiri dari empat dimensi yaitu promosi 

konsumen, promosi dagang, promosi bisnis dan promosi tenaga penjualan.  
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   Setiap dimensi promosi penjualan tersebut juga mempunyai indikatornya 

masing-masing. Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti satu dimensi yaitu 

promosi konsumen dan tujuh indikatornya yaitu harga khusus (diskon harga), kupon 

(voucher), kontes, premi (hadiah), rabat, undian dan permainan karena indikator 

tersebut yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

Philip dan Armstrong (2008) mendefinisikan harga khusus (diskon harga) 

yaitu menawarkan penghematan dari harga resmi produk kepada konsumen. Harga 

khusus bisa berupa kemasan tunggal yang dijual pada harga murah (seperti dua 

produk untuk satu harga) atau dua produk terkait yang dikemas menjadi satu. 

Sedangkan kupon (voucher) sebagai sertifikat yang memberikan penghematan 

kepada pembeli ketika mereka membeli produk tertentu dan produsen menandai 

pengurangan harga secara langsung pada label atau kemasan. Pengembalian tunai 

(rabat) yaitu hampir sama dengan kupon akan tetapi dalam pengembalian tunai 

pengembalian harga terjadi setelah pembelian bukan pada saat membeli di gerai 

eceran. Berbeda dengan kontes merupakan jenis promosi yang mengharuskan 

konsumen memberikan masukan, dugaan, saran untuk dinilai oleh juri yang memilih 

masukan terbaik. Premi (hadiah) adalah barang yang ditawarkan secara gratis atau 

pada harga murah sebagai insentif untuk membeli produk. Undian mengharuskan 

konsumen mendaftarkan nama mereka untuk diundi. Sedangkan permainan 

menghadirkan sesuatu bagi konsumen seperti nomor bingo, huruf yang hilang setiap 

saat mereka membeli yang mungkin bisa atau tidak bisa membantu mereka 

memenangkan hadiah. 
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Promosi penjualan diharapkan bisa mendorong atau menarik minat para 

konsumen untuk bisa membeli suatu produk (barang dan jasa) yang ditawarkan. Dan 

promosi penjualan juga tidak hanya bertujuan untuk menarik minat konsumen saja 

akan tetapi konsumen juga diharapkan sampai memutuskan untuk membeli produk 

yang telah di promosikan. 

Djaslim Saladin (2005) mendefinisikan keputusan pembelian sebagai suatu 

rangkaian tindakan fisik maupun mental yang dialami oleh seorang konsumen 

dalam melakukan pembelian. Keputusan konsumen untuk membeli suatu produk 

(barang atau jasa) memang tergantung kebutuhan, kualitas dan cara penawaran yang 

dilakukan oleh pihak produsen atau pemilik produk (barang dan jasa) itu sendiri. 

Untuk pihak produsen atau pemasar tahap keputusan pembelian memang harus 

dipahami kerena hal itu akan mempengaruhi keberhasilan pemasaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran untuk 

memudahkan suatu penelitian dan menggambarkan hubungan dari variabel bebas 

yaitu harga khusus (diskon harga), kupon (voucher), kontes, premi (hadiah), rabat, 

undian dan permainan terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian. Skema 

kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.2. 
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                                                                                       H8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Philip & Armstrong (2008) 

 

      Diteliti 

      Tidak Diteliti 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2018) 

 

Gambar 1.2 

Kerangka Pemikiran 

 

Keputusan Pembelian (Y) 

     1.  Pengenalan      

Kebutuhan 

2.  Pencarian Informasi 

3.  Evaluasi Alternatif 

4.  Keputusan 

Pembelian 

5.  Perilaku 

pascapembelian 

Philip Kotler & Kevin 

Lane Keller (2009) 

Promosi 
Konsumen 

Harga Khusus                      
(Diskon) (H1) 

 

Kupon (H2) 

Promosi 

Dagang Kontes (H3) 

Promosi  

Penjualan 

Promosi  
Bisnis 

Premi (H4) 

Rabat (H5) 

Undian (H6) 
Promosi  
Tenaga 

Penjualan Permainan (H7) 

Sampel Produk 

Barang Khusus 

Iklan 
 

Penghargaan 

Dukungan 
 

Promosi titik 

pembelian 
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G. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian dimana kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan 

melalui data yang terkumpul.  

         Berdasarkan analisis teori-teori yang sudah ada, maka dapat di tarik hipotesis 

sementara, yaitu:  

Hipotesis 1 

Ho    : Tidak terdapat pengaruh harga khusus (diskon harga) melalui Official 

Account LINE Alfamart terhadap keputusan pembelian konsumen. 

H1    : Terdapat pengaruh harga khusus (diskon harga) melalui Official Account 

LINE Alfamart terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Hipotesis 2 

Ho    : Tidak terdapat pengaruh kupon (voucher) melalui Official Account LINE 

Alfamart terhadap keputusan pembelian konsumen Alfamart. 

H2   : Terdapat pengaruh kupon (voucher) melalui Official Account LINE 

Alfamart terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Hipotesis 3 

Ho    : Tidak terdapat pengaruh kontes melalui Official Account LINE Alfamart 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

H3 :  Terdapat pengaruh kontes melalui Official Account LINE Alfamart terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 
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Hipotesis 4 

Ho     :   Tidak terdapat pengaruh premi (hadiah) melalui Official Account LINE 

Afamart terhadap keputusan pembelian konsumen. 

H4     :   Terdapat pengaruh premi (hadiah) melalui Official Account LINE Afamart 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Hipotesis 5 

Ho :   Tidak terdapat pengaruh rabat melalui Official Account LINE Alfamart 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

H5 :  Terdapat pengaruh rabat melalui Official Account LINE Afamart terhadap 

keputusan pembelian konsumen Alfamart. 

Hipotesis 6 

Ho    :     Tidak terdapat pengaruh undian melalui Official Account LINE Alfamart   

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

     H6    :     Terdapat pengaruh undian melalui Official Account LINE Afamart terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

Hipotesis 7 

Ho   : Tidak terdapat pengaruh permainan melalui Official Account LINE Afamart 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

H7   : Terdapat pengaruh permainan melalui Official Account LINE Afamart 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 
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Hipotesis 8 

Ho   : Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara harga khusus (dikson harga), 

kupon (voucher), kontes, premi, rabat, undian dan permainan melalui 

Official Account LINE Afamart terhadap keputusan pembelian konsumen. 

H8    :   Terdapat pengaruh secara simultan antara harga khusus (dikson harga), 

kupon (voucher), kontes, premi, rabat, undian dan permainan melalui 

Official Account LINE Afamart terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 

Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

 

No.          Nama  Judul Penelitian 

 

 

          Variabel 

Penelitian 

Metode/ 

Analisis 

dalam 

penelitian 

            Hasil 

1.  Muhammad 

Adam 

Alfatoni 

(2015) 

Pengaruh 

Promosi 

Official Account 

Alfamart 

Terhadap Sikap 

Pengguna 

LINE Aktif  

(Studi 

Eksplanatif 

Kuantitatif 

Terhadap 

Mahasiswa 

Program Studi 

Ilmu 

Promosi 

(X) 

Dan Sikap 

pengguna 

LINE 

Aktif (Y) 

Eksplanatif 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

terdapat 

pengaruh 

promosi Official 

Account 

Alfamart 

terhadap sikap 

Pengguna LINE 

aktif. Hal ini 

ditunjukkan 

dengan adanya 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap sikap 
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No.          Nama  Judul Penelitian 

 

 

          Variabel 

Penelitian 

Metode/ 

Analisis 

dalam 

penelitian 

            Hasil 

Komunikasi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta) 

pengguna LINE 

aktif, dalam hal 

informasi produk 

dan promosi 

produk yang ada. 

 

 2. Nurfitriani 

(2016) 

 

Pengaruh Social 

Media 

Marketing 

Melalui Official 

Account LINE 

Alfamart 

Terhadap 

Minat Beli 

Konsumen 

Sosial Marketing 

(X) dan 

Minat Beli 

Konsumen 

(Y) 

Riset Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Social 

Media 

Marketing 

melalui Official 

Account LINE 

Alfamart 

berpengaruh 

terhadap minat 

beli konsumen. 

Dengan kategori 

sangat lemah. 

Hal ini berarti 

stimulus/ 

promosi produk 

yang  dikirimkan 

melalui Official 

Account LINE 

Alfamart sering 

dilakukan 

sehingga 

walaupun tidak 

berpengaruh kuat 
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No.          Nama  Judul Penelitian 

 

 

          Variabel 

Penelitian 

Metode/ 

Analisis 

dalam 

penelitian 

            Hasil 

responden tetap 

memahami dan 

memperhatikan 

informasi seputar 

produk Alfamart 

melalui Official 

Account nya 

sehingga 

terbentuklah 

minat beli oleh 

para follower/ 

konsumen. 

3. Cakra Aditia 

Rakhmat 

(2011) 

Pengaruh 

Promosi 

Penjualan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Studi pada 

Starbucks 

Coffee) 

Promosi 

penjualan 

(X) dan 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Y) 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

loyalitas 

pelanggan 59,2 

% dapat 

dijelaskan oleh 

variabel 

indevenden 

promosi 

penjualan. 

Sedangkan 

sisanya 40,8 % di 

pengaruhi oleh 

faktor yang lain. 

      4. Novita 

Ekasari 

(2014) 

 

 

Pengaruh 

Promosi 

Berbasis Sosial 

Media Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk Jasa 

Promosi 

(X) dan 

Keputusan 

Pembelian 

Produk dan 

Jasa (Y) 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Promosi 

berbasis sosial 

media memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 
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No.          Nama  Judul Penelitian 

 

 

          Variabel 

Penelitian 

Metode/ 

Analisis 

dalam 

penelitian 

            Hasil 

 

 

 

 

Pembiayaan 

Kendaraan Pada 

PT. BFI 

FINANCE 

JAMBI 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

konsumen dalam 

membeli produk 

pembiayaan pada 

PT. BFIFinance. 

      5. Achmad 

Jamaludin, 

Zainul 

Arifin, 

Kadarismasn 

Hidayat 

(2015) 

Pengaruh 

Promosi Online 

dan Persepsi 

Harga Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Survei Pada 

Pelanggan 

Aryka Shop di 

Kota Malang) 

Promosi 

Online 

(X1), 

Persepsi 

Harga (X2) 

dan 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Uji 

Hipotesis 

dengan 

Pendekatan 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa secara 

simultan Promosi 

Online dan 

Persepsi Harga 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian. 

      6. 

 

 

 

 

 

Andi Batari 

(2017) 

Pengaruh 

Program 

Promosi 

Penjualan LINE 

Official Account 

Starbucks 

Indonesia 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

Promosi 

Penjualan 

(X) dan 

Loyalitas 

Konsumen 

(Y) 

Deskriptif 

dan 

Verifikatif 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa Program 

promosi 

penjualan LINE 

Official Account 

memilki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap loyalitas 

konsumen dan 

hubungan antar 

kedua variabel 

menunjukkan 
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No.          Nama  Judul Penelitian 

 

 

          Variabel 

Penelitian 

Metode/ 

Analisis 

dalam 

penelitian 

            Hasil 

arah hubungan 

yang positif. 

      7 Fitri Maisya 

(2013) 

 

Pengaruh 

Periklanan, 

Promosi 

Penjualan dan 

Hubungan 

Masyarakat 

Terhadap 

Keputusan 

Menabung di 

PT. Bank 

Negara 

Indonesia, Tbk. 

Cabang 

Bukittinggi 

Periklanan 

(X1), 

Promosi 

penjualan 

(X2), 

Hubungan 

masyarakat 

(X3) dan 

Keputusan 

menabung 

(Y) 

Analisis 

Regresi 

Logistik 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa 

Periklanan dan 

Hubungan 

Masyarakat 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menabung di PT. 

Bank Negara  

Indonesia, Tbk 

Cabang 

Bukittinggi 

     8  Priccila 

Natalia dan 

Mumuh 

Mulyana 

(2014) 

Pengaruh 

Periklanan dan 

Promosi 

Penjualan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian pada 

PT. XL Axiata 

Periklanan 

(X1), 

Promosi 

Penjualan 

(X2) dan 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Partial 

Least 

Square 

(PLS) 

dengan 

software 

SmartPLS 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa 

Periklanan yang 

dimiliki oleh XL 

saat ini 

berpengaruh 

positif namun 

tidak signifikan 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian. 

Sedangkan 

Promosi 

Penjualan pada 

PT. Axiata 
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No.          Nama  Judul Penelitian 

 

 

          Variabel 

Penelitian 

Metode/ 

Analisis 

dalam 

penelitian 

            Hasil 

melalui diskon 

dan kontes/ event 

saat ini 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian. 

            Sumber: Diolah oleh Peneliti (2018) 

Tabel 1.3 menunjukkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini 

yaitu terletak pada variabel yang digunakan, objek penelitian dengan berbagai 

macam metode-metode yang dipakai. Selebihnya hampir sama yaitu dari sisi 

analisis, pengambilan sampel, populasi dan lain sebagainya. 

 

 


