
 

 

 

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

PT.K-LINK memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial ekonomi dan 

masyarakat. Secara spesifik tujuan berdirinya Institusi tersebut sebagai 

partner pemerintah yang aktif membantu meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat. Kehadiran PT.K-LINK di Indonesia pada tahun 

2003 yang terletak di jalan Jend. Gatot Subroto kav. 59A Jakarta Selatan. 

Pendiri PT.K-LINK yaitu Dato’ DR. Darren Goh sebagai Direktur Manajer, 

Dato’ Lawrence Yap sebagai Direktur Executive, Dato’ Khor Kah Kang 

sebagai Direktur Keuangan, dan Dato’ Dr.H.MD Radzi bin Saleh sebagai 

President K-LINK Indonesia.  

 

PT.K-LINK memiliki izin usaha diantaranya Asosiasi Penjualan Produk 

Langsung Indonesia (APPLI) dari Kementrian Perdagangan Republik 

Indonesia, izin BPPOM dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 

dan keunggulan PT.K-LINK terbukti dengan memiliki izin dari Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga bisnis MLM syariah. 
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Marketing Plan PT.K-LINK adalah dengan menggunakan strategi media 

komunikasi pemasaran langsung multi tingkat, diantaranya dengan kegiatan 

pemasaran melalui tatap muka, pemasaran melalui katalog, pemasaran 

melalui handphone, dan pemasaran melalui kios. Salah satu bentuk kegiatan 

pemasaran melalui tatap muka yang ditetapkan adalah                            

Multi Level Marketing (Pemasaran Multi Tingkat) yaitu kegiatan 

menyalurkan, menjual atau menyuplai produk atau jasa melalui individu 

yang ditunjuk sebagai member.  

 

Member dibayar dalam bentuk komisi, diskon, bonus, dan reward lainnya 

berdasarkan jumlah penjualan personal atau penjualan group. Perekrut 

disebut upline, sedangkan yang direkrut disebut downline. Dalam sistem 

MLM, upline juga mendapatkan reward dari besarnya penjualan downline 

yang berada dibawahnya langsung. Keunggulan sistem Multi Level 

Marketing PT.K-LINK adalah mendapatkan kesehatan, mendapatkan uang 

serta dapat menikmati kebebasan waktu. 

 

4.1.2  Visi dan Misi PT.K-LINK 

 

1.  Visi 

Mengubah konsumsi produk kesehatan bulanan menjadi bisnis yang 

menguntungkan melalui pengaruh bisnis jaringan. 

2.  Misi 

Membentuk sebuah jaringan pemasaran Internasional yang sesuai dengan 

komitmen dan tanggung jawab PT.K-LINK kepada konsumen, member, 

pemilik, pemegang saham, dan mitra perusahaan serta masyarakat.  
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

4.2.1 Uji Validitas 

 

Pada penelitian ini pengukuran validitas menggunakan analisis faktor 

dengan bantuan SPSS versi 21. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur untuk kuesioner tersebut. Teknik uji validitas adalah teknik analisis 

faktor dengan bantuan software SPSS versi 21.  

 

Instrumen penelitian yang memiliki validitas yang tinggi, Hasil penelitian 

mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan atau 

kejadian yang sebenarnya dengan besarnya matrik korelasi yang lazim 

digunakan adalah 0,5. Uji validitasnya dilakukan terhadap 30 responden.   

r tabel untuk 30 responden yaitu 0,361. 

 

4.2.1.1 Hasil Uji Validitas Variabel Pemasaran Melalui Tatap Muka 

 

Pernyataan mengenai variabel pemasaran melalui tatap muka dinyatakan 

valid, karena dari hasil perhitungan analisis faktor terlihat nilai Cronbach's 

Alpha if Item Deleted > r tabel dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. 

Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variabel pemasaran 

melalui tatap muka layak digunakan sebagai indikator. 
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Tabel 4.1 Uji Validitas Variabel Pemasaran Melalui Tatap Muka 

Pernyataan Cronbach's Alpha if Item Deleted  Keterangan 

X1.1  0,806 Valid 

X1.2 0,831 Valid 

X1.3 0,851  Valid 

 Sumber : Data Diolah Lampiran 2, 2014. 

 

4.2.1.2 Hasil Uji Validitas Variabel Pemasaran Melalui Katalog 

 

Pernyataan mengenai variabel pemasaran melalui katalog dinyatakan 

valid, karena dari hasil perhitungan analisis faktor terlihat nilai Cronbach's 

Alpha if Item Deleted > r tabel dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. 

Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variabel pemasaran 

melalui katalog layak digunakan sebagai indikator. 

 

Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel Pemasaran Melalui Katalog 

Pernyataan Cronbach's Alpha if Item Deleted  Keterangan 

X2.1  0,843    Valid 

X2.2 0,935  Valid 

X2.3 0,843 Valid 

 Sumber : Data Diolah Lampiran 3, 2014. 

 

 

4.2.1.3 Hasil Uji Validitas Variabel Pemasaran Melalui Handphone 

 

Pernyataan mengenai variabel pemasaran melalui handphone dinyatakan 

valid, karena dari hasil perhitungan analisis faktor terlihat nilai Cronbach's 

Alpha if Item Deleted > r tabel dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. 

Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variabel pemasaran 

melalui handphone layak digunakan sebagai indikator. 
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           Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel Pemasaran Melalui Handphone 

Pernyataan Cronbach's Alpha if Item Deleted  Keterangan 

X3.1  0,736   Valid 

X3.2 0,601 Valid 

X3.3 0,722 Valid 

           Sumber : Data Diolah Lampiran 4, 2014. 

 

4.2.1.4 Hasil Uji Validitas Variabel Pemasaran Melalui Kios 

 

Pernyataan mengenai variabel pemasaran melalui kios dinyatakan valid, 

karena dari hasil perhitungan analisis faktor terlihat nilai Cronbach's 

Alpha if Item Deleted > r tabel dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. 

Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variabel pemasaran 

melalui kios layak digunakan sebagai indikator. 

  

 Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Pemasaran Melalui Kios 

Pernyataan Cronbach's Alpha if Item Deleted  Keterangan 

X4.1  0,836   Valid 

X4.2 0,754 Valid 

X4.3 0,734 Valid 

            Sumber : Data Diolah Lampiran 5, 2014. 

 

4.2.1.5 Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 

 

Pernyataan mengenai variabel keputusan pembelian dinyatakan valid, 

karena dari hasil perhitungan analisis faktor terlihat nilai Cronbach's 

Alpha if Item Deleted > r tabel dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. 

Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variabel keputusan 

pembelian layak digunakan sebagai indikator. 
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Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 

Pernyataan Cronbach's Alpha if Item Deleted  Keterangan 

Y1.1  0,889   Valid 

Y1.2 0,889 Valid 

Y1.3 0,912 Valid 

Y1.4 0,916 Valid 

Sumber : Data Diolah Lampiran 6, 2014. 

 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan terhadap 30 responden produk 

PT.K-LINK di Bandar Lampung, mengujinya digunakan koefisien 

Cronbach's Alpha dengan bantuan software SPSS versi 21. Hasil pengujian 

reliabilitas terhadap semua variabel dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Reliabilitas Keterangan 

Pemasaran melalui tatap muka (X1) 

Pemasaran melalui katalog (X2) 

Pemasaran melalui handphone (X3) 

Pemasaran melalui kios (X4) 

Keputusan pembelian (Y) 

0,880 

0,912 

0,770 

0,840 

0,924 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : Lampiran 2,3,4,5,dan 6, Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 2014. 

 

Dari hasil perhitungan uji reliabilitas terhadap masing-masing variabel 

bebas maupun variabel terikat didapatkan hasil bahwa masing-masing 

variabel baik bebas maupun terikat dikatakan reliabel, karena            

masing-masing indeks koefisien reliabilitas dari variabel bebas dan terikat 

memiliki nilai Cronbach Alpha ≥ 0,6 sehingga kuesioner pemasaran melalui 

tatap muka, pemasaran melalui katalog, pemasaran melalui handphone, 
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pemasaran melalui kios, dan keputusan pembeliaan dapat digunakan sebagai 

alat pengumpul data. 

 

4.3    Analisis Kualitatif 

 

4.3.1 Hasil Analisis Karakteristik Responden 

 

Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang mengenal dan 

mendapatkan informasi mengenai manfaat dari produk PT.K-LINK melalui 

kegiatan media komunikasi pemasaran langsung multi tingkat yaitu 

pemasaran melalui tatap muka, pemasaran melalui katalog, pemasaran 

melalui handphone, dan pemasaran melalui kios. Selain itu, Responden 

telah melakukan pembelian sebanyak lima kali dan mengkonsumsi produk 

PT.K-LINK. 

 

Adapun jumlah responden yang telah ditetapkan adalah 100 responden. 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Systematic 

Sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota 

populasi yang telah diberi nomor urut. Gambaran umum mengenai 

konsumen hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan pada tanggal   

15–27 September 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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4.3.1.1   Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah  

(Orang) 

Presentase  

(%) 

Laki-laki 64  64 

Perempuan 36  36 

Jumlah Total  100  100 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner Lampiran 12, Tahun 2014. 

 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki 

sebesar 64% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebesar 

36%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden PT.K-LINK 

di Bandar Lampung adalah laki-laki, karena laki-laki bersedia bekerja 

dengan tantangan dalam waktu kapan saja pada PT.K-LINK demi impian 

keluarga tercinta. 

 

4.3.1.2   Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

  Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah  

(Orang) 

Presentase  

(%) 

Belum Bekerja 4  4 

PNS 10  10 

Ibu Rumah Tangga 19  19 

Swasta 66  66 

Lain-lain (Mahasiswa/i) 1 1 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner Lampiran 12, Tahun 2014.  

 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden PT.K-LINK terbanyak adalah 

yang memiliki pekerjaan swasta sebesar 66% . Hal ini menunjukkan 

bahwa responden yang banyak memiliki kegiatan dalam melakukan 

pembelian produk PT.K-LINK di Bandar Lampung adalah pekerjaan 
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swasta, karena perusahaan PT.K-LINK dengan pekerjaan swasta lebih 

efisien dan efektif dalam membangun bisnis. 

 

4.3.1.3   Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia  

(Tahun) 

Jumlah  

(Orang) 

Presentase  

(%) 

18  2  2 

19-30  29  29 

31-40  37  37 

41-50   27  27 

>50  5  5 

Jumlah Total 100  100 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner Lampiran 12, Tahun 2014. 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden PT.K-LINK di Bandar 

Lampung yang melakukan kegiatan pembelian produk terbanyak adalah 

pada usia antara 31-40 tahun sebesar 37%, karena pada usia tersebut 

responden sudah banyak mendapatkan pengalaman tentang perusahaan 

yang menggunakan sistem Multi Level Marketing dan responden sudah 

menjadi kebiasaan untuk mengkonsumsi produk kesehatan PT.K-LINK 

untuk mencegah berbagai macam penyakit.   

 

4.3.1.4   Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

              Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Tingkat Pendapatan Jumlah  

(Orang) 

Presentase  

(%) 

Rp. 1.500.000  5  5 

Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000 26 26 

Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000  15  15 

Rp. 3.500.000 - Rp. 4.500.000 8  8 

> Rp. 5.000.000  46  46 

Jumlah Total 100  100 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner Lampiran 12, Tahun 2014. 
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Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden PT.K-LINK di Bandar 

Lampung dengan pendapatan > Rp. 5.000.000 per bulan adalah 

konsumen yang terbanyak dengan presentase 46% yang menunjukkan 

adanya keterkaitan antara pekerjaan konsumen dengan pendapatan 

konsumen, karena pendapatan dengan PT.K-LINK memiliki loyalitas 

yang tinggi dengan slogan kesehatan itu mahal. 

 

4.3.1.5   Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

               Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Jenis Pekerjaan Jumlah  

(Orang) 

Presentase  

(%) 

SD 20  20 

SMP 13  13 

SMU 33  33 

D3/S1 24  24 

>S1/S2/S3 10  10 

Jumlah Total 100  100 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner Lampiran 12, Tahun 2014. 

 

 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa responden PT.K-LINK yang memiliki 

tingkat pendidikan SMU sebesar 33% dalam hal ini menunjukkan bahwa 

pendidikan dengan PT.K-LINK menerima dari berbagai latar belakang 

pendidikan, karena PT.K-LINK memiliki pendidikan bisnis dalam 

perusahaan tersebut.  

 

4.3.2  Hasil Pernyataan Kuesioner Responden 

 

Variabel- variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian produk 

PT.K-LINK yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah media 

komunikasi pemasaran langsung multi tingkat yang terdiri dari 
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pemasaran melalui tatap muka, pemasaran melalui katalog, pemasaran 

melalui handphone, dan pemasaran melalui kios. Untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel media komunikasi pemasaran langsung multi 

tingkat yang terdiri pemasaran melalui tatap muka, pemasaran melalui 

katalog, pemasaran melalui handphone, dan pemasaran melalui kios 

terhadap keputusan pembelian produk PT.K-LINK digunakan kuesioner 

yang berisi pernyataan-pernyataan, tanggapan konsumen mengenai 16 

pernyataan yang terdapat dalam kuesioner sebagai berikut : 

 

4.3.2.1  Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Pemasaran melalui Tatap 

Muka 

 

Tabel 4.12  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 1 “Member sangat 

jelas dalam memberikan informasi produk PT.K-LINK”.  

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  47 47 

2. Setuju  49 49 

3. Netral 4 4 

4. Tidak Setuju - - 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

   Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

 

Tabel 4.12 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 1, 

sebanyak 49% konsumen menyatakan setuju, sebanyak 47% konsumen 

menyatakan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 4% menyatakan netral. 

Berarti ada 4% yang dinyatakan tidak setuju pada pernyataan 1, karena 

konsumen tidak menganggap member bisa menyampaikan penjelasan 

mengenai informasi produk dengan jelas, seperti khasiat produk.  
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 Sebaiknya member PT.K-LINK lebih rinci lagi dalam memberi 

penjelasaan tentang khasiat produk K-LINK. Hal ini mengidentifikasi 

seluruh konsumen setuju dengan pernyataan bahwa member sangat jelas 

dalam memberikan informasi produk PT.K-LINK di Bandar Lampung. 

PT.K-LINK sebagai pihak yang menyalurkan produk-produk K-LINK 

selalu berupaya agar setiap distributor dapat memberikan informasi 

dengan baik dan jelas kepada konsumen. Dalam hal ini perusahaan 

memberikan bonus atau reward kepada distributor untuk memotivasi 

volume penjualan dan jaringan serta mengadakan seminar yang telah 

terjadwal dari perusahaan PT.K-LINK supaya member memiliki sikap 

positif (optimis) dalam menjalankan bisnis ini. 

 

4.3.2.2   Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Pemasaran melalui Tatap 

Muka 

 

Tabel 4.13  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 2 “Member 

menguasai informasi mengenai produk PT.K-LINK”.  

   

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  44 44 

2. Setuju 53 53 

3. Netral 3 3 

4. Tidak Setuju - - 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

 

Tabel 4.13 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 2, 

sebanyak 53% konsumen menyatakan setuju, sebanyak 44% konsumen 

menyatakan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 3% menyatakan netral. 
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Berarti ada 3% yang dinyatakan tidak setuju pada pernyataan 2, karena 

konsumen tidak menganggap bahwa member bisa menguasai dengan 

jelas tentang produk, seperti pengetahuan tentang produk kesehatan. 

 

Sebaiknya member PT.K-LINK lebih menguasai cara-cara penjelasaan 

produk sesuai khasiatnya. Hal ini mengidentifikasi seluruh konsumen 

setuju dengan pernyataan bahwa member menguasai informasi mengenai 

produk PT.K-LINK di Bandar Lampung. PT.K-LINK sebagai pihak yang 

menyalurkan produk-produk K-LINK selalu berupaya agar setiap 

member dapat memberikan informasi dengan baik dan jelas kepada 

konsumen. Dalam hal ini perusahaan memberikan pengetahuan      

produk-produk kepada seluruh distributor untuk disampaikan kepada 

konsumen dengan menguasai produk yang akan dijual distributor dengan 

jelas sehingga menimbulkan rasa kepercayaan konsumen terhadap 

produk PT.K-LINK. 

 

4.3.2.3   Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Pemasaran melalui Tatap 

Muka 

 

Tabel 4.14  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 3 “Member 

memberi penjelasan manfaat yang ditawarkan PT.K-LINK 

sesuai dengan kebutuhan saya”.  

 

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  42 42 

2. Setuju 52 52 

3. Netral 5 5 

4. Tidak Setuju 1 1 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 
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Tabel 4.14 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 3, 

sebanyak 52% konsumen menyatakan setuju, sebanyak 42% konsumen 

menyatakan sangat setuju, sebayak 5% konsumen menyatakan netral dan 

sisanya sebanyak 1% menyatakan tidak setuju. Berarti ada 6% yang 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan 3, karena konsumen tidak 

menganggap penjelasan yang diberikan bukan kebutuhannya, contohnya 

konsumen kurang memperhatikan arti kesehatan. 

 

Sebaiknya member K-LINK menjelaskan produk K-LINK lebih rinci dan 

melakukan demo produk agar konsumen langsung memutuskan untuk 

membeli tanpa ragu. Hal ini mengidentifikasi seluruh konsumen setuju 

dengan pernyataan bahwa member memberi penjelasan manfaat yang 

ditawarkan. PT.K-LINK sesuai dengan kebutuhan saya. Member      

PT.K-LINK selalu mencari konsumen yang memiliki masalah dalam 

kesehataannya baik yang sakit atau pun yang tidak sakit karena member 

PT.K-LINK selalu mencari tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh 

konsumen dalam proses keputusan pembelian. 
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4.3.2.4   Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Pemasaran melalui 

Katalog 

 

Tabel 4.15 Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 4 “Katalog yang 

diberikan sangat menarik”.  

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  31 31 

2. Setuju  43 43 

3. Netral 25 25 

4. Tidak Setuju 1 1 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

Tabel 4.15 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 4, 

sebanyak 43% konsumen menyatakan setuju, sebanyak 31% konsumen 

menyatakan sangat setuju, sebanyak 25% konsumen menyatakan netral, 

dan sisanya sebanyak 1% menyatakan tidak setuju. Berarti ada 26% yang 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan 4, karena konsumen tidak 

menganggap bahwa katalog yang diberikan menarik untuk dibaca, seperti 

konsumen malas membaca isi katalog yang begitu simple untuk 

dimengerti secara cepat. 

 

Sebaiknya member K-LINK dapat lebih paham atau menguasai dalam 

melakukan penjelasan produk yang ada di dalam katalog. Hal ini 

mengidentifikasi seluruh konsumen setuju dengan pernyataan bahwa 

katalog yang diberikan sangat menarik. PT.K-LINK menggunakan 

katalog sebagai salah satu media yang efektif untuk memberikan 

informasi mengenai produk-produk PT.K-LINK. Agar konsumen lebih 
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menarik perhatian dan daya beli karena di desain secara menarik dari segi 

warna maupun tulisan. 

 

4.3.2.5   Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Pemasaran melalui 

Katalog 

 

Tabel 4.16  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 5 “Katalog 

menginformasikan manfaat dari produk PT.K-LINK”.  

 

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju   23 23 

2. Setuju  47 47 

3. Netral 28 28 

4. Tidak Setuju 2 2 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

Tabel 4.16 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 5, 

sebanyak 47% konsumen menyatakan setuju, sebanyak 23% konsumen 

menyatakan sangat setuju, sebanyak 28% konsumen menyatakan netral, 

dan sisanya sebanyak 2% menyatakan tidak setuju. Berarti ada 30% yang 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan 5, karena konsumen tidak 

menganggap katalog menginformasikan tentang produk secara jelas, 

seperti isi penjelasan yang terlalu singkat. 

 

Sebaiknya katalog yang diberikan kepada konsumen itu ditambahkan 

surat dari MUI yang menyatakan produk K-LINK itu halal untuk 

dikonsumsi konsumen. Hal ini mengidentifikasi seluruh konsumen setuju 

dengan pernyataan bahwa katalog menginformasikan manfaat dari 

produk PT.K-LINK. Katalog yang telah di desain secara menarik dalam 
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menginformasikan manfaat dan harga produk dapat membantu konsumen 

dalam mempertimbangkan suatu keputusan pembelian secara efektif dan 

efisien. 

 

4.3.2.6   Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Pemasaran melalui 

Katalog 

 

Tabel 4.17  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 6 “Isi katalog 

PT.K-LINK sangat mudah dimengerti”.  

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  26 26 

2. Setuju  55 55 

3. Netral 17 17 

4. Tidak Setuju 2 2 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

Tabel 4.17 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 6, 

sebanyak 55% konsumen menyatakan setuju, sebanyak 26% konsumen 

menyatakan sangat setuju, sebanyak 17% konsumen menyatakan netral, 

dan sisanya sebanyak 2% menyatakan tidak setuju. Berarti ada 19% yang 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan 6, karena konsumen tidak 

menganggap isi katalog sangat membingungkan dan sulit dimengerti, 

seperti bahasa yang sulit untuk dimengerti konsumen. 

 

Berarti PT.K-LINK sebaiknya membuat isi katalog berdasarkan kategori 

usia pada produk-produk K-LINK. Hal ini mengidentifikasi seluruh 

konsumen setuju dengan pernyataan bahwa isi katalog PT.K-LINK 

sangat mudah dimengerti. Katalog yang telah di desain secara jelas 
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memberikan kemudahan kepada konsumen agar membaca atau 

mendapatkan informasi sesuai penggunaan kata atau kalimat yang mudah 

dimengerti, sehingga konsumen tidak akan mengalami kesulitan dalam 

membaca informasi produk. 

 

4.3.2.7   Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Pemasaran melalui 

handphone 

 

Tabel 4.18  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 7 “Penyampaian 

informasi tentang produk PT.K-LINK dengan telepon seluler 

sangat jelas”.  

 

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  29 29 

2. Setuju  45 45 

3. Netral  22 22 

4. Tidak Setuju 4 4 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

Tabel 4.18 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 7, 

sebanyak 45% konsumen menyatakan setuju, sebanyak 29% konsumen 

menyatakan sangat setuju, sebanyak 22% konsumen menyatakan netral, 

dan sisanya sebanyak 4% menyatakan tidak setuju. Berarti ada 26% yang 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan 7, karena konsumen merasa 

informasi melalui handphone tidak begitu jelas dalam menyampaikan 

informasi produk, seperti signal yang sering terputus. 

 

Sebaiknya member K-LINK lebih jelas dalam maksud penginformasian 

produk kepada konsumen. Hal ini mengidentifikasi seluruh konsumen 

setuju dengan pernyataan bahwa penyampaian informasi tentang produk 



71 

 

PT.K-LINK dengan telepon seluler sangat jelas. Konsumen lebih banyak 

yang mendapatkan informasi tentang PT.K-LINK dalam jarak yang jauh 

maupun yang dekat, waktunya pun lebih fleksibel antara distributor dan 

konsumen mengenai produk PT.K-LINK. 

 

4.3.2.8   Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Pemasaran melalui 

Handphone  

 

Tabel 4.19  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 8 “Tutur bahasa 

melalui telepon seluler sangat baik”.  

 

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  32 32 

2. Setuju  40 40 

3. Netral 25 25 

4. Tidak Setuju 3 3 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

 

Tabel 4.19 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 8, 

sebanyak 40% konsumen menyatakan setuju, sebanyak 32% konsumen 

menyatakan sangat setuju, sebanyak 25% konsumen menyatakan netral, 

dan sisanya sebanyak 3% menyatakan tidak setuju. Berarti ada 28% yang 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan 8, karena konsumen tidak 

menganggap bahwa tutur bahasa yang digunakan sesuai dengan usia 

konsumen, seperti bahasa komunikasi yang kurang baik.  

 

Sebaiknya member K-LINK memberikan penjelasan dalam tutur bahasa 

yang jelas. Hal ini mengidentifikasi seluruh konsumen setuju dengan 

pernyataan bahwa tutur bahasa melalui telepon seluler yang sangat baik 
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akan berdampak pada peningkatan pemasaran produk PT.K-LINK. 

Adanya tutur bahasa yang baik maka akan dapat mempengaruhi para 

konsumen dalam melakukan pembelian produk. PT.K-LINK harus 

memberikan pelatihan kepada para member mengenai cara 

berkomunikasi yang baik dalam hal tutur bahasa agar dapat lebih 

mempengaruhi para konsumen. 

 

4.3.2.9   Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Pemasaran melalui 

Handphone 

 

Tabel 4.20  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 9 “Telepon 

seluler memudahkan saya untuk dapat bertanya hal yang 

kurang jelas”.  

 

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  33 33 

2. Setuju  48 48 

3. Netral  17 17 

4. Tidak Setuju 2 2 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

 

Tabel 4.20 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 9, 

sebanyak 48% konsumen menyatakan setuju, sebanyak 33% konsumen 

menyatakan sangat setuju, sebanyak 17% konsumen menyatakan netral, 

dan sisanya sebanyak 2% menyatakan tidak setuju. Berarti ada 19% yang 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan 9, karena konsumen tidak 

menganggap bahwa ada hal yang kurang jelas jika ditanyakan melalui 

handphone, seperti cara pemakaian produk yang benar. 
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Sebaiknya member K-LINK lebih cepat tanggap dalam pemasarn melalui 

handphone agar konsumen lebih percaya dan yakin tentang hal-hal yang 

kurang jelas tentang penjelasan produk PT.K-LINK. Hal ini 

mengidentifikasi seluruh konsumen setuju dengan pernyataan bahwa 

telepon seluler memudahkan saya untuk  dapat bertanya hal yang kurang 

jelas. Dalam hal ini, PT.K-LINK memberikan fasilitas kepada para 

member untuk bisa menghubungi PT.K-LINK jika terdapat kendala atau 

masalah yang dihadapi oleh para konsumennya. Sehingga, hal ini sangat 

memudahkan para konsumen untuk lebih mengetahui secara jelas tentang 

produk-produk K-LINK dalam jarak jauh maupun dekat. 

 

4.3.2.10 Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Pemasaran melalui Kios 

 

Tabel 4.21  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 10 “Saya dapat 

membuat kartu anggota dengan mudah melalui kios 

terdekat”.  

 

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  39 39 

2. Setuju  48 48 

3. Netral  13 13 

4. Tidak Setuju - - 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

 

Tabel 4.21 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 10, 

sebanyak 48% konsumen menyatakan setuju, sebanyak 39% konsumen 

menyatakan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 13% konsumen 

menyatakan netral. Berarti ada 13% yang menyatakan tidak setuju pada 
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pernyataan 10, karena konsumen tidak mengetahui kios terdekat untuk 

membuat kartu anggota, seperti lokasi yang sulit untuk ke kios. 

 

Sebaiknya member K-LINK lebih rinci dalam menjelaskan syarat-syarat 

dalam membuat kartu anggota. Hal ini mengidentifikasi seluruh 

konsumen setuju dengan pernyataan bahwa saya dapat membuat kartu 

anggota dengan mudah melalui kios terdekat. Konsumen lebih mudah 

dalam melakukan pendaftaran member dengan kios tanpa harus 

keperusahaannya secara langsung dan proses pembuatan kartu member 

cepat. Konsumen hanya memberikan fotocopy KTP dan uang 

pendaftaran senilai Rp.200.000 yang akan dibantu oleh sponsornya 

dalam tata cara pengisian formulir pendaftaran PT.K-LINK. Konsumen 

langsung mendapatkan kartu member, produk klorofil, dan staterkit 

bisnis.  

 

4.3.2.11 Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Pemasaran melalui Kios 

 

Tabel 4.22  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 11 “Dengan 

adanya kios PT.K-LINK berbelanja secara langsung menjadi 

mudah dan nyaman”. 

 

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  38 38 

2. Setuju  50 50 

3. Netral  12 12 

4. Tidak Setuju  - - 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 
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Tabel 4.22 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 11, 

sebanyak 50% konsumen menyatakan setuju, sebanyak 38% konsumen 

menyatakan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 12% konsumen 

menyatakan netral. Berarti ada 12% yang menyatakan tidak setuju pada 

pernyataan 12, karena konsumen merasa tidak jelas jika melakukan 

pembelanjaan melalui kios, seperti cara pembelanjaan harus diisi. 

 

Sebaiknya kios untuk berbelanja konsumen lebih banyak fasilitas yang 

diberikan agar konsumen bisa lebih lama dalam sharing kepada member 

K-LINK. Hal ini mengidentifikasi seluruh konsumen setuju dengan 

pernyataan bahwa dengan adanya kios PT.K-LINK berbelanja secara 

langsung menjadi mudah dan nyaman. Konsumen lebih mudah dalam 

melakukan pembelanjaan produk-produk dengan mudah dan rasa nyaman 

juga diberikan oleh kios melalui tempat yang sejuk kepada semua 

konsumen PT.K-LINK di Bandar Lampung. Konsumen juga 

mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh kios seperti tempat untuk 

sharing kepada member lain mengenai informasi terbaru mengenai 

produk K-LINK. 
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4.3.2.12 Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Pemasaran melalui Kios 

 

Tabel 4.23  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 12 “Kios      

PT.K-LINK selalu memberikan pengumuman tentang 

produk-produk yang sedang promo dan terbaru”.  

 

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  36 36 

2. Setuju   51 51 

3. Netral  12 12 

4. Tidak Setuju  - - 

5. Sangat Tidak Setuju 1 1 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

 

Tabel 4.23 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 12, 

sebanyak 51% konsumen menyatakan setuju, sebanyak 36% konsumen 

menyatakan sangat setuju, sebanyak 12% konsumen menyatakan netral, 

dan sisanya sebanyak 1% konsumen menyatakan sangat tidak setuju. 

Berarti ada 12% yang menyatakan tidak setuju pada pernyataan 12, 

karena konsumen tidak mengetahui pemberitahuan pembelanjaan produk 

yang promosi, seperti tidak adanya brosur untuk produk-produk promosi. 

 

Sebaiknya kios yang menjelaskan kepada konsumen tentang produk yang 

promo dan terbaru cara melakukan pembeliannya secara jelas. Hal ini 

mengidentifikasi seluruh konsumen setuju dengan pernyataan bahwa kios 

PT.K-LINK selalu memberikan pengumuman tentang produk-produk 

yang sedang promo dan terbaru. Kios selalu cepat tanggap dalam hal 

mengenai kebutuhan konsumen untuk lebih banyak berbelanja produk 
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yang sedang promo dan terbaru untuk meningkatkan omset baik untuk 

member maupun perusahaan. Konsumen lebih antusias dalam melakukan 

pembelian produk yang promo dan terbaru melalui poster yang 

ditempelkan pada kios tersebut.  

 

4.3.2.13 Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Keputusan Pembelian 

 

Tabel 4.24  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 13 “Saya 

melakukan pembelian karena mendapatkan informasi 

mengenai produk PT.K-LINK secara jelas”.  

 

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  60 60 

2. Setuju   39 39 

3. Netral  1 1 

4. Tidak Setuju  - - 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

 

Tabel 4.24 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 13, 

sebanyak 60% konsumen menyatakan sangat setuju, sebanyak 39% 

konsumen menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 1% konsumen 

menyatakan netral. Berarti ada 1% yang menyatakan tidak setuju pada 

pernyataan 13, karena konsumen tidak mendapatkan informasi dengan 

jelas saat melakukan pembelian, seperti cara penggunaan dan khasiat 

produk. 

 

Sebaiknya kios perlu lebih jelas dalam menjelaskan informasi mengenai 

produk K-LINK. Hal ini mengidentifikasi seluruh konsumen setuju 
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dengan pernyataan bahwa saya melakukan pembelian karena 

mendapatkan informasi mengenai produk PT.K-LINK secara jelas. 

Konsumen lebih cepat melakukan proses pembelian produk dengan 

percaya atas khasiat produk yang telah diinformasikan sebelumnya. 

Konsumen merasa produk yang telah diinformasikan khasiatnya secara 

langsung dan ada demo produk juga yang membuat lebih yakin untuk 

kebutuhan kesehatannya. 

 

4.3.2.14 Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Keputusan Pembelian 

 

Tabel 4.25  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 14 “Saya 

melakukan pembelian karena produk PT.K-LINK sangat 

banyak manfaatnya untuk kesehatan saya dan keluarga”.  

 

No. Skala Alternatif Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  62 62 

2. Setuju   38 38 

3. Netral   - - 

4. Tidak Setuju  - - 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

 

Tabel 4.25 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 14, 

sebanyak 62% konsumen menyatakan sangat setuju, dan sisanya 

sebanyak 38% konsumen menyatakan setuju. Berarti tidak ada konsumen 

yang menyatakan tidak setuju pada pernyataan 14. 

 

Hal ini mengidentifikasi seluruh konsumen setuju dengan pernyataan 

bahwa saya melakukan pembelian karena produk PT.K-LINK sangat 
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banyak manfaatnya untuk kesehatan saya dan keluarga. Produk yang 

ditawarkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan saya dan keluarga dimana 

sekarang zaman sudah banyak makanan dan minuman yang instan karena 

telah diberi bahan pengawet. Konsumen yakin tentang manfaat yang 

diinformasikan baik untuk menjaga dan mencegah masalah kesehatan 

untuk dirinya serta keluarga. 

 

4.3.2.15 Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Keputusan Pembelian 

 

Tabel 4.26  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 15 “Saya 

memutuskan untuk membeli produk PT.K-LINK untuk 

mencegah masalah kesehatan saya dan keluarga”.  

 

No. Skala Alternatif  Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  63 63 

2. Setuju   37 37 

3. Netral  - - 

4. Tidak Setuju  - - 

5. Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

 

Tabel 4.26 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 15, 

sebanyak 63% konsumen menyatakan sangat setuju, dan sisanya 

sebanyak 37% konsumen menyatakan setuju. Berarti tidak ada konsumen 

yang menyatakan tidak setuju pada pernyataan 15. 

 

Hal ini mengidentifikasi seluruh konsumen setuju dengan pernyataan 

bahwa saya memutuskan untuk membeli produk PT.K-LINK untuk 

mencegah masalah kesehatan saya dan keluarga. Konsumen merasa 
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produk ini dapat mencegah penyakit yang ada didalam tubuh. Produk    

K-LINK juga dapat membantu saya dalam membersihkan racun atau  

zat-zat kimia yang telah menumpuk bertahun-tahun di dalam tubuh.  

Pada zaman sekarang masalah kesehatan manusia tidak lagi melihat usia 

sehingga konsumen harus bisa berhati-hati dalam menjaga kesehatannya. 

 

4.3.2.16 Tanggapan Konsumen Terhadap Variabel Keputusan Pembelian 

 

Tabel 4.27  Tanggapan konsumen terhadap pernyataan 16 “Saya 

memutuskan untuk membeli produk PT.K-LINK karena 

harga yang terjangkau”. 

 

No. Skala Alternatif  Jumlah Persentase 

(Orang) (%) 

1. Sangat Setuju  44 44 

2. Setuju   37 37 

3. Netral  15 15 

4. Tidak Setuju  3 3 

5. Sangat Tidak Setuju 1 1 

Jumlah Total 100 100 

Sumber : Data diolah dari Lampiran 7, 2014. 

 

Tabel 4.27 menunjukkan tanggapan konsumen mengenai pernyataan 16, 

sebanyak 44% konsumen menyatakan sangat setuju, sebanyak 37% 

konsumen menyatakan setuju, sebanyak 15% konsumen menyatakan 

netral, sebanyak 3% konsumen menyatakan tidak setuju, dan sisanya 1% 

menyatakan sangat tidak setuju. Berarti ada 19% yang menyatakan tidak 

setuju pada pernyataan 16, karena konsumen tidak memutuskan 

pembelian produk jika harga mahal, seperti konsumen mempunyai 

perhitungan biaya mengenai harga produk. 
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Sebaiknya PT.K-LINK menjelaskan antara manfaat produk dengan harga 

yang terjangkau kepada konsumen dengan fakta yang ada. Hal ini 

mengidentifikasi seluruh konsumen setuju dengan pernyataan saya 

memutuskan untuk membeli produk PT.K-LINK karena harga yang 

terjangkau. Konsumen merasa harga produk ini terjangkau karena 

konsumen merasa sehat itu mahal tetapi dengan adanya produk         

PT.K-LINK ini konsumen bisa menjaga kesehatan dengan suplemen 

makanan tersebut untuk menjaga kesehatannya.  

 

4.4  Analisis Kuantitatif 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi linear berganda 

untuk mengetahui pengaruh komunikasi pemasaran langsung multi tingkat 

yang terdiri dari pemasaran melalui tatap muka, pemasaran melalui katalog, 

pemasaran melalui handphone, dan pemasaran melalui kios terhadap 

keputusan pembelian produk PT.K-LINK di Bandar Lampung. Berdasarkan 

jumlah sampel adalah 100 responden dengan α = 5%.  
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4.4.1 Regresi Linear Berganda 

 

Tabel 4.28 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.607 1.576  1.020 0,310 

X1 0,667 0,098 0,518 6.794 0,000 

X2 0,175 0,083 0,175 2.112 0,037 

X3 0,249 0,070 0,248 3.542 0,001 

X4 0,198 0,092 0,173 2.166 0,033 

a. Dependent Variable : Keputusan Pembelian 

Sumber : Data diolah dari lampiran 10, 2014. 

 

 

Berdasarkan tabel 4.28, diperoleh persamaan regresi linear berganda seperti 

berikut: 

Y  =  a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4    

Y  =  1,607 + 0,667x1 + 0,175x2 + 0,249x3 + 0,198x4  

 

Uji hipotesis dari persamaan di atas adalah : 

1. Hasil pengujian didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,667. Setiap 

peningkatan pemasaran melalui tatap muka (X1) sebesar 1% akan 

berpengaruh terhadap peningkatan keputusan pembelian (Y) sebesar 

0,667%. Kegiatan pemasaran melalui tatap muka dianggap lebih 

mampu menginformasikan manfaat yang ditawarkan oleh produk  

PT.K-LINK secara langsung dan memilih konsumen yang tepat serta 

memiliki kebutuhan yang sesuai ditawarkan perusahaan. 
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2. Hasil pengujian didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,175. Setiap 

peningkatan pemasaran melalui katalog (X2) sebesar 1% akan 

berpengaruh terhadap peningkatan keputusan pembelian (Y) sebesar 

0,175%. kegiatan pemasaran melalui katalog memberikan pengaruh 

kecil terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Kegiatan 

pemasaran melalui katalog dinilai kurang memberikan informasi yang 

jelas mengenai produk PT.K-LINK karena upaya promosi melalui 

katalog itu memiliki keterbatasan, misalnya penjelasan produk yang 

sangat singkat sehingga konsumen kurang memahami manfaat produk 

K-LINK. 

 

3. Hasil pengujian didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,249. Setiap 

peningkatan pemasaran melalui handphone (X3) sebesar 1% akan 

berpengaruh terhadap peningkatan keputusan pembelian (Y) sebesar 

0,249%. Kegiatan pemasaran melalui handphone dianggap lebih 

meyakinkan dalam memberikan informasi mengenai produk K-LINK 

karena kecanggihan teknologi pada zaman sekarang serta bisa 

menjangkau daerah yang terkecil hingga terbesar dengan komunikasi 

handphone.    

 

4. Hasil pengujian didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,198. Setiap 

peningkatan pemasaran melalui kios (X4) sebesar 1% akan berpengaruh 

terhadap peningkatan keputusan pembelian (Y) sebesar 0,198%. 

kegiatan pemasaran melalui kios memberikan pengaruh terhadap 

keputusan pembelian oleh konsumen. Kegiatan pemasaran melalui kios 
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memberikan informasi mengenai produk K-LINK karena kios hanya 

tempat penjualan produk PT.K-LINK jika konsumen merasa jelas 

dengan informasi produk, hasilnya konsumen lebih cepat dalam 

mengambil keputusan pembelian.  

 

4.4.2 Koefisien Determinasi  

Tabel 4.29 Analisis Koefesien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,742
a
 0,550 0,531 1.355 

a. Predictors : (Constant), kios, handphone, katalog, dan tatap muka. 

Sumber : Data diolah dari lampiran 10, 2014. 

 

Pada tabel 4.29 dapat diketahui bahwa pengaruh variabel independen yaitu 

media komunikasi pemasaran langsung multi tingkat yang terdiri dari 

pemasaran melalui tatap muka, pemasaran melalui katalog, pemasaran 

melalui handphone, dan pemasaran melalui kios secara bersama-sama 

memiliki hubungan yang tinggi dan positif R = 0,742 terhadap keputusan 

pembelian produk PT.K-LINK. Hal ini menunjukkan nilai R-Square sebesar 

0,550 yang berarti bahwa variabel X (pemasaran melalui tatap muka, 

pemasaran melalui katalog, pemasaran melalui handphone, dan pemasaran 

melalui kios) mampu menjelaskan variabel Y (keputusan pembelian) 

sebesar 55% dan sisanya sebesar 45% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan ke dalam model ini.  
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4.5 Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)   

 

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh           

masing-masing variabel independen (pemasaran melalui tatap muka, 

pemasaran melalui katalog, pemasaran melalui handphone, dan pemasaran 

melalui kios) terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) dengan 

menggunakan uji t.  

 

Uji t dapat dilihat pada tabel 4.28, hasilnya sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian secara parsial antara variabel pemasaran melalui tatap 

muka (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) produk PT.K-LINK di 

Bandar Lampung diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 <0,05 yang 

berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel 

pemasaran melalui tatap muka (X1) berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian (Y) produk PT.K-LINK di Bandar Lampung pada 

tingkat kepercayaan sebesar 99,9%. 

 

2. Hasil pengujian secara parsial antara variabel pemasaran melalui katalog 

(X2) terhadap keputusan pembelian (Y) produk PT.K-LINK di Bandar 

Lampung diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,037 <0,05 yang berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel 

pemasaran melalui katalog (X2) berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian (Y) produk PT.K-LINK di Bandar Lampung pada tingkat 

kepercayaan sebesar 96,3%. 
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3. Hasil pengujian secara parsial antara variabel pemasaran handphone 

(X3) terhadap keputusan pembelian (Y) produk PT.K-LINK di Bandar 

Lampung diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 <0,05 yang berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel 

pemasaran melalui handphone (X3) berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian (Y) produk PT.K-LINK di Bandar Lampung pada 

tingkat kepercayaan sebesar 99,9%. 

 

4. Hasil pengujian secara parsial antara variabel pemasaran melalui kios 

(X4) terhadap keputusan pembelian (Y) produk PT.K-LINK di Bandar 

Lampung diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,033 <0,05 yang berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel 

pemasaran melalui kios (X4) berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian (Y) produk PT.K-LINK di Bandar Lampung pada tingkat 

kepercayaan sebesar 96,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


