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Abstract 

Solo as world heritage is the place where Batik Danar Hadi was born, one 

of the big batik company  in Indonesia. It‟s good Marketing strategic is able to 

maintain it‟s existence up to now. It is Marketing Communication Mix which do 

increase selling. 

The aim of this research is to find whether there is any correlation 

between advertising and the decision of buying batik product, correlation between 

personal selling and the decision of buying batik product, correlate between sales 

promotion and the decision of buying batik product, correlate between public 

relation and the decision of buying batik product, or a correlation between all of 

those and the decision of buying batik product. 

This research is considered a correlational quantitative explanative 

research.The result of this research shows that each variable influences each 

other. The statement is based on the result of the research which shows t-count of 

these four variables (t-count for advertising is 2,74, personal selling is 6,68. sales 

promotion is 7,38 and public relation is 8,79), is bigger than t table (t student), 

that is 2, 626. So, statistic hypothesis which say “The higher the advertising, 

personal selling, sales promotion, and public relation, the higher the batik 

product buying decision in PT. Batik Danar Hadi Solo‟s consumer.” can be 

accepted. Based on that result, the five alternative hypothesis proposed are 

accepted. 
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Pendahuluan 

Busana merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Ini berarti busana 

telah menjadi kebutuhan pokok yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan 

manusia. Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan 

dan aktifitas seseorang semakin banyak, sehingga dibutuhkan berbagai jenis 

busana yang dapat dipakai sesuai dengan kegiatan yang ada.  

Dengan munculnya berbagai jenis bahan kain, muncul batik sebagai 

sesuatu yang begitu menarik di masanya. Batik semakin diminati berbagai 

kalangan dari usia, jenis kelamin, hingga pekerjaan yang berbeda-beda. Hingga 

terus bermunculan inovasi pakaian yang berbahan dasar batik. Hal ini tentunya 

memberikan peluang bagi para produsen busana. 

PT. Batik Danar hadi adalah yang tergolong industri batik besar, juga lahir 

dari kota ini. Batik Danar Hadi berdiri sejak tahun 1967,  diprakarsai oleh 

sepasang suami istri, Santosa Doellah dan Danarsih Santosa. Dalam kurun dua 

dasawarsa terakhir, Danar Hadi Batik telah menjadi perusahaan manufaktur batik 

yang terpadu, integral dan dikenal sebagai produsen kain batik. Selain halus, juga 

dikenal  bermutu tinggi. Sejak tahun 1975, Batik Danar Hadi telah melebarkan 

sayap ke ibukota, Jakarta, dan kota-kota besar di seluruh propinsi Indonesia. 

Bisnis Batik Danar Hadi tidak hanya sebagai perancang saja. Bidang 

manufaktur, distributor, dan eksportir produk serta garmen yang berkualitas 

tinggi, juga dijajaki oleh PT. Batik Danar Hadi. Selain itu, Danar Hadi juga 

melakukan perluasaan usaha dalam properti, hotel, furniture dan restoran seperti 

Sampit Residence, Pop Hotel Tebet, Hotel Dynasty, dan Restoran Soga. Hingga 

kini, Batik Danar Hadi yang tersebar di Indonesia berjumlah 20 cabang. Beberapa 

diantaranya berada di pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi.  

Danar Hadi sebagai salah satu perusahaan batik ternama di Indonesia 

memiliki strategi komunikasi yang baik hingga dapat mempertahankan 

eksistensinya hingga kini. Strategi yang digunakan Danar Hadi dalam rangka 

meningkatkan penjualan adalah Bauran Komunikasi Pemasaran. 

Sampai dengan saat ini PT. Batik Danar Hadi adalah industri batik yang 

tergolong besar dan mampu mempertahankan eksistensinya. Secara teoritis 
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keputusan seseorang untuk membeli produk batik dipengaruhi oleh bauran 

komunikasi pemasaran perusahaan tersebut. Keputusan membeli sendiri diawali 

oleh adanya  kesadaran konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Loyalitas terhadap suatu merk yang terbentuk karena kepuasan dan ketidakloyalan 

karena faktor kekecewaan, merupakan sebagian kecil dari aspek-aspek konsumen 

yang berhubungan dengan keputusan membeli. 

Namun, menjamurnya industri batik di Indonesia justru menjadikan PT. 

Batik Danar Hadi semakin melebarkan sayap di bidang industri batik Indonesia. 

Dengan begitu banyaknya pilihan produk serupa, perusahaan dan merk yang 

mampu menempati Top of Mind konsumenlah yang akan memenangkan 

persaingan. Dari survey yang dilakukan oleh Top Brand Survey dalam Top Brand 

Award 2014 fase 2 kategori perlengkapan pribadi, batik Danar Hadi menempati 

urutan ketiga sebagai produk batik yang paling diingat oleh masyarakat 

Indonesia.
1
. 

Danar Hadi selalu melakukan berbagai bauran komunikasi pemasaran 

setiap tahunnya, kesemuanya itu dilakukan untuk para calon konsumen dan 

konsumen tetap Danar Hadi agar mendapatkan fasilitas yang sebaik mungkin. 

Strategi Danar Hadi tersebut telah terbukti keberhasilannya dengan menempatkan 

produknya sebagai pilihan tiga teratas dalam benak konsumen. Reputasi Danar 

Hadi yang telah dibangun selama 47 tahun menjadi sulit dikejar oleh para 

kompetitornya, hal inilah yang pada akhirnya berdampak pada  keputusan 

membeli batik danar hadi. Karena itulah peneliti merasa tertarik untuk meneliti 

pengaruh bauran komunikasi pemasaran PT. Batik Danar Hadi terhadap 

keputusan membeli produk batik Danar Hadi. 

 

Rumusan Masalah 

1. Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu: “Apakah ada pengaruh 

yang signifikan antara advertising terhadap keputusan membeli produk batik 

                                                           
1
Top brand award. http://www.topbrandaward.com.(diakses 27/08/ 2014/11:22) 

http://www.topbrandaward.com/
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di kalangan konsumen Batik Danar Hadi Surakarta?”Apakah ada pengaruh 

yang signifikan antara personal selling terhadap keputusan membeli produk 

batik di kalangan konsumen Batik Danar Hadi Surakarta?” Apakah ada 

pengaruh yang signifikan antara sales promotion terhadap keputusan membeli 

produk batik di kalangan konsumen Batik Danar Hadi Surakarta?” Apakah 

ada pengaruh yang signifikan antara public relation terhadap keputusan 

membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar Hadi Surakarta?” 

 

Landasan Teori 

1. Pengertian Komunikasi  

Beberapa ahli komunikasi memiliki berbagai pendapat mengenai 

definisi komunikasi. Harold Laswell menyatakan bahwa cara yang terbaik 

untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut, Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With 

What Effect? atau siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa,  kepada siapa, 

dengan pengaruh bagaimana?
2
 

2. Komunikasi Pemasaran 

Sebagai pemegang peranan yang sangat penting dalam proses 

pertukaran, komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan 

pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan 

produk di pasar.Proses komunikasi pemasaran digambarkan dalam gambar 

berikut: 

 

                                                           
2
Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 

hal 62 
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Gambar 1.4 

Model Komunikasi Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2001), hal 270 

Berdasarkan model di atas sumber berarti pihak yang mengirim pesan 

pemasaran kepada konsumen. Proses selanjutnya yaitu pemasar menentukan 

bagaimana pesan itu disusun agar bisa dipahami dan direspon secara positif 

oleh penerima dalam hal ini konsumen. Pada tahap tersebut ditentukan pula 

jenis komunikasi yang akan digunakan, apakah melalui iklan, penjualan 

personal, promosi penjualan atau public relation. Keseluruhan proses dari 

perancangan pesan sampai penentuan jenis promosi yang akan dipakai 

disebut proses encoding. 

Proses selanjutnya adalah proses transmisi yaitu menyampaikan pesan 

melalui media, pesan yang dirancang dalam bentuk iklan, maka pesan harus 

disampaikan dalam bentuk media cetak atau media elektronik. Pesan yang 

disampaikan melalui media akan ditangkap oleh penerima. Proses 

memberikan respon dan menginterpretasikan pesan yang diterima disebut 
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sebagai proses decoding. Proses decoding akan dilanjutkan dengan tindakan 

konsumen sebagai penerima pesan. Jika pesan yang diterima secara positif, 

maka hal ini akan memberikan pengaruh positif terhadap sikap dan perilaku 

konsumen.  

3. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Salah satu proses dalam komunikasi pemasaran merupakan awal mula 

munculnya bauran komunikasi pemasaran. Proses tersebut adalah encoding, 

merupakan tahap penentuan jenis komunikasi yang akan digunakan, setelah 

komunikator mengirim pesan pemasaran kepada konsumen. Jenis-jenis 

komunikasi yang akan disampaikan itulah yang disebut dengan promotional 

mix atau bauran komunikasi pemasaran. 

Pada dasarnya, marketing communication mix diartikan sebagai cara 

untuk memaksimalkan penjualan dan laba melalui interaksi dan keterlibatan 

selektif dengan calon konsumen dan pelanggan yang telah teridentifikasi.
3
 

Gambar 1.6 

Empat Elemen Dasar Marketing Communication Mix 

 

Sumber: Ilham Prigunanto, Komunikasi Pemasaran: Strategi dan Taktik,  

(Bogor: Ghalia Indonesia; 2006) 

 

a. Public Relations 

 Definisi Public Relations menurut British Institute of Public Relations: 

 Public Relations adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara 

terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan 

memelihara niat baik (goodwill) dan saling pengertian antara suatu 

organisasi dengan segenap khalayaknya. 
4
 

 

                                                           
3
 Alifahmi, Hifni, Sinergi Komunikasi Pemasaran, Integrasi Iklan, PR, dan Promosi, (Jakarta: 

Quantum, 2005), hal. 48 
4
 Jefkins, Frank, Public Relations, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal 9 
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b. Advertising 

 “Advertising may be described as the science of arresting the human 

intelligence long enough to get money from it.”
5
 

c. Sales Promotions 

 Promosi penjualan dimaksudkan untuk menawarkan nilai tambah kepada 

konsumen sebagai stimulus untuk mendorong terjadinya pejualan dengan 

cepat.  

 Paul Copley mendefinisikan promosi penjualansebagai: 

 „Sales promotion then can be defined as „the marketing function that 

induces the customer to buy through offering something that adds value 

above and beyond a product or brand‟s original value‟.
6
 

d. Personal Selling 

 Penjualan Personal adalah alat yang paling efektif, biaya pada tahapan 

lebih lanjut dalam proses pembelian, terutama dalam membangun 

preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli.
33 

4. Keputusan membeli 

Keputusan pembelian berhubungan dengan perilaku pembelian. Tahap 

awal dari perilaku pembelian adalah tahap rangsangan pemasaran yang terdiri 

dari produk, harga, saluran pemasaran,dan promosi. Pada produk salah satu 

atributnya adalah merek begitu juga pada promosi salah satu atributnya 

adalah iklan. Setelah adanya rangsangan pemasaran, pembeli memasuki 

rangsangan lain yaitu seperti faktor ekonomi, teknologi, politik dan budaya. 

Faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah 

faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. 

Setelah adanya faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, lalu 

adanya proses keputusan pembelian dalam melakukan pembelian yaitu 

pemahaman masalah, pencarian informasi, pemilihan alternatif, keputusan 

                                                           
5
 Kottler, Philip, Marketing insights from A to Z : 80 concepts every manager needs to know,(New 

Jersey:  John Wiley & Sons, Inc, 2003), hal 2 
6
Copley, Paul, Marketing Communications Management: concepts and theories, cases and 

practices, (London; Elsevier, 2004), hal 186-187 

33 Philip Kotler, Manajemen Indonesia (Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan 

Pengendalian),Terjemahan A.B Susanto, ( Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal 78  
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pembelian, perilaku pembelian pasca pembelian, sedangkan faktor keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan 

saluran pembelian, penentuan waktu pembelian dan jumlah pembelian.  

Jadi, bisa diketahui peranan dari bauran komunikasi pemasaran sangat 

dibutuhkan dalam melakukan keputusan pembelian karena kita akan 

mengetahui apakah konsumen akan merasa puas atau tidak setelah melakukan 

pembelian terhadap suatu produk tertentu. Apabila konsumen merasa puas 

akan melakukan pembelian ulang terhadap suatu produk. 

Jika konsumen yang merasa puas dengan pembelian yang 

dilakukannya di kesempatan pertama, juga akan melakukan pembelian ulang 

saat terhadap produk tersebut di tempat yang sama, saat konsumen tersebut 

membutuhkannya lagi.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji beberapa hipotesis. Yaitu dengan 

menguji pengaruh variabel iklan, penjualan perseorangan, promosi penjualan, dan 

hubungan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan, 

menggambarkan suatu peristiwa, siapa yang terlibat, apa yang dilakukan, kapan 

dilakukan, dimana, dan bagaimana melakukannya. Penelitian ini menggunakan 

metode survey, yaitu suatu metode pengumpulan data primer dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Metode survey ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data dari responden berbentuk kuesioner 
7
 

 

Analisis Data 

Uji hipotesis (uji korelasi) dilakukan dengan menganalisis hasil uji 

korelasi berasal dari SPSS. Analisis dilakukan berdasar pada data-data yang 

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 100 orang konsumen batik 

Danar Hadi yang berada di kota Solo, sebagai sampel dari jumlah populasi yang 

tidak terbatas,. pengaruh antara variabel yang akan diuji adalah sebagai berikut:  

 

                                                           
7
Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal 38 
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1. Pengaruh antara kegiatan Advertising terhadap Keputusan Pembelian 

a. Pengaruh antara perhatian kegiatan Advertising terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi perhatian 

advertising (X1.1) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu sebesar 

0,196dan signifikansi sebesar 0,051. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pengaruh signifikan perhatian kegiatan advertising terhadap keputusan 

membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar Hadi 

Surakarta. Perhatian responden terhadap iklan Danar Hadi juga memiliki 

tingkat hubungan yang sangat rendah. 

b. Pengaruh antara kemenarikankegiatan Advertising terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

kemenarikan advertising (X1.2) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu 

sebesar 0,479dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh signifikan kemenarikan kegiatan advertising terhadap 

keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar 

Hadi Surakarta. Ketertarikan responden terhadap iklan Danar Hadi juga 

memiliki tingkat hubungan yang sedang. 

c. Pengaruh antara frekuensikegiatan Advertising terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi frekuensi 

advertising (X1.3) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu sebesar 0,461 

dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

signifikan frekuensi kegiatan advertising terhadap keputusan membeli 

produk batik di kalangan konsumen Batik Danar Hadi Surakarta. 

Frekuensi responden menyaksikan iklan Danar Hadi memiliki tingkat 

hubungan yang sedang. 
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d. Pengaruh antara intensitas kegiatan Advertising terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

intensitasadvertising (X1.4) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu 

sebesar 0,199dan signifikansi sebesar 0,048. Dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh signifikan intensitas kegiatan advertising terhadap 

keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar 

Hadi Surakarta. Namun, intensitas responden menyaksikan iklan Danar 

Hadi memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah. 

e. Pengaruh antara pemahamankegiatan Advertising terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

pemahamanadvertising (X1.5) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu 

sebesar 0,114dan signifikansi sebesar 0,259. Dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada pengaruh signifikan pemahaman kegiatan advertising terhadap 

keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar 

Hadi Surakarta. Pemahaman responden dalam menyaksikan iklan Danar 

Hadi juga memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah. 

 

Hasil penelitian menunjukkan indikator kemenarikan kegiatan 

advertising merupakan indikator yang paling berpengaruh terhadap  

keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar Hadi 

Surakarta. 

Dalam korelasi secara bersama terdapat pengaruh secara signifikan 

antara perhatian, kemenarikan, frekuensi, intensitas dan pemahamankegiatan 

advertising dengan keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen 

batik Danar Hadi Surakarta. Pernyataan tersebut dikemukakan berdasar pada 

hasil penelitian : 

Spearman‟s Correlation (r) senilai 0,267 menunjukkan korelasi yang 

rendah antara perhatian, kemenarikan, frekuensi, intensitas dan 

pemahamankegiatan advertising terhadap keputusan membeli produk batik. 
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Sementara signifikasi 0,007 menunjukkan adanya korelasi yang signifikan 

antara perhatian, kemenarikan, frekuensi, intensitas dan pemahamankegiatan 

advertising terhadap keputusan membeli produk batik.  

Dengan demikian hipotesis alternaif (Ha) yang menyatakan bahwa 

“Ada pengaruh yang signifikan antara perhatian, kemenarikan, frekuensi, 

intensitas dan pemahaman kegiatan advertising terhadap keputusan membeli 

produk batik di kalangan konsumen Batik Danar Hadi Surakarta.”,diterima 

dan (Ho) ditolak. 

Hal ini dimungkinkan oleh efektifitas iklan (advertising) Danar Hadi. 

Dimana terdapat perhatian, ketertarikan, keseringan, intensitas dan 

pemahaman responden yang cukup terhadap iklan yang diberikan oleh pihak 

Danar Hadi, yang meliputi spanduk, iklan majalah, koran, radio, televisi, dan 

brosur atau leaflet. Minat beli responden terpengaruh oleh kegiatan iklan 

produk Danar Hadi. 

 

2. Pengaruh antara kegiatanPersonal Sellingterhadap Keputusan 

Pembelian 

a. Pengaruh antara perhatian kegiatanPersonal Sellingterhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

perhatianpersonal selling  (X2.1) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu 

sebesar 0,492 dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh signifikan perhatian kegiatan personal sellingterhadap 

keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar 

Hadi Surakarta. Perhatian responden terhadap personal selling Danar 

Hadi juga memiliki tingkat hubungan yang sedang. 

b. Pengaruh antara kemenarikankegiatanPersonal Sellingterhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

kemenarikanpersonal selling  (X2.2) terhadap  keputusan membeli (Y) 

yaitu sebesar 0,550dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan 
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bahwa ada pengaruh signifikan kemenarikan kegiatan personal selling  

terhadap keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik 

Danar Hadi Surakarta. Ketertarikan responden terhadap personal 

sellingDanar Hadi juga memiliki tingkat hubungan yang sedang. 

c. Pengaruh antara frekuensikegiatanPersonal Sellingterhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

frekuensipersonal selling  (X2.3) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu 

sebesar 0,686dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh signifikan frekuensi kegiatan personal selling  terhadap 

keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar 

Hadi Surakarta. Frekuensi responden menyaksikan personal sellingDanar 

Hadi memiliki tingkat hubungan yang kuat. 

d. Pengaruh antara intensitas kegiatanPersonal Sellingterhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

intensitaspersonal selling  (X2.4) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu 

sebesar 0,232dan signifikansi sebesar 0,020. Dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh signifikan intensitas kegiatan personal selling  terhadap 

keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar 

Hadi Surakarta. Namun, intensitas responden menyaksikan personal 

sellingDanar Hadi memiliki tingkat hubungan yang rendah. 

e. Pengaruh antara pemahamankegiatanPersonal Sellingterhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

pemahamanpersonal selling  (X2.5) terhadap  keputusan membeli (Y) 

yaitu sebesar 0,403dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh signifikan pemahaman kegiatan personal selling  

terhadap keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik 

Danar Hadi Surakarta. Pemahaman responden dalam menyaksikan 

personal sellingDanar Hadi memiliki tingkat hubungan yang sedang. 
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Hasil penelitian menunjukkan indikator frekuensi kegiatan personal 

selling yang paling berpengaruh terhadap keputusan membeli produk batik di 

kalangan konsumen Batik Danar Hadi Surakarta. 

Dalam korelasi secara bersama terdapat pengaruh secara signifikan 

antara perhatian, kemenarikan, frekuensi, intensitas dan pemahamankegiatan 

personal selling  dengan keputusan membeli produk batik di kalangan 

konsumen batik Danar Hadi Surakarta. Pernyataan tersebut dikemukakan 

berdasar pada hasil penelitian : 

Spearman‟s Correlation (r) senilai 0,561 menunjukkan korelasi yang 

sedang antara perhatian, kemenarikan, frekuensi, intensitas dan 

pemahamankegiatan personal selling terhadap keputusan membeli produk 

batik. Sementara signifikasi 0,000 menunjukkan adanya korelasi yang 

signifikan antara perhatian, kemenarikan, frekuensi, intensitas dan 

pemahamankegiatan personal selling terhadap keputusan membeli produk 

batik.  

Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa 

“ada pengaruh yang signifikan antara personal selling terhadap keputusan 

membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar Hadi Surakarta.”, 

diterima dan (Ho) ditolak. 

Hal ini dimungkinkan oleh adanya efektifitas penjualan personal 

(personal selling), dimana terdapat perhatian, ketertarikan, keseringan, 

intensitas dan pemahaman responden terhadap penjualan personal yang 

dilakukan oleh pihak Danar Hadi yang meliputi email, facebook, twitter, 

telephone, SMS, BBM, dan SMS Blast. 

 

3. Pengaruh antara kegiatanSales Promotionterhadap Keputusan 

Pembelian 

a. Pengaruh antara perhatian kegiatanSales Promotionterhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

perhatiansales promotion  (X3.1) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu 
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sebesar 0,444dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh signifikan perhatian kegiatan sales promotion  terhadap 

keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar 

Hadi Surakarta. Perhatian responden terhadap sales promotion Danar 

Hadi  memiliki tingkat hubungan yang sedang. 

b. Pengaruh antara kemenarikankegiatanSales Promotionterhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

kemenarikansales promotion (X3.2) terhadap  keputusan membeli (Y) 

yaitu sebesar 0,595dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh signifikan kemenarikan kegiatan sales 

promotionterhadap keputusan membeli produk batik di kalangan 

konsumen Batik Danar Hadi Surakarta. Ketertarikan responden terhadap 

sales promotion Danar Hadi memiliki tingkat hubungan yang sedang. 

c. Pengaruh antara frekuensikegiatanSales Promotionterhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

frekuensisales promotion (X1.3) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu 

sebesar 0,692dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh signifikan frekuensi kegiatan sales promotionterhadap 

keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar 

Hadi Surakarta. Frekuensi responden menyaksikan sales promotion 

Danar Hadi memiliki tingkat hubungan yang kuat. 

d. Pengaruh antara intensitas kegiatanSales Promotionterhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

intensitassales promotion (X3.4) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu 

sebesar 0,410dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh signifikan intensitas kegiatan sales promotionterhadap 

keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar 
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Hadi Surakarta. Intensitas responden menyaksikan sales promotion 

Danar Hadi memiliki tingkat hubungan yang sedang. 

e. Pengaruh antara pemahamankegiatanSales Promotionterhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

pemahamansales promotion (X3.5) terhadap  keputusan membeli (Y) 

yaitu sebesar 0,419dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh signifikan pemahaman kegiatan sales 

promotionterhadap keputusan membeli produk batik di kalangan 

konsumen Batik Danar Hadi Surakarta. Pemahaman responden dalam 

menyaksikan sales promotion Danar Hadi juga memiliki tingkat 

hubungan yang sedang. 

 

Hasil penelitian menunjukkan indikator  frekuensi sales promotion  

yang paling berpengaruh terhadap keputusan membeli produk batik di 

kalangan konsumen Batik Danar Hadi Surakarta. 

Dalam korelasi secara bersama terdapat pengaruh secara signifikan 

antara perhatian, kemenarikan, frekuensi, intensitas dan pemahamankegiatan 

sales promotiondengan keputusan membeli produk batik di kalangan 

konsumen batik Danar Hadi Surakarta. Pernyataan tersebut dikemukakan 

berdasar pada hasil penelitian : 

Spearman‟s Correlation (r) senilai 0,597 menunjukkan korelasi yang 

sedang antara perhatian, kemenarikan, frekuensi, intensitas dan 

pemahamankegiatan sales promotion terhadap keputusan membeli produk 

batik. Sementara signifikasi 0,000 menunjukkan adanya korelasi yang 

signifikan antara perhatian, kemenarikan, frekuensi, intensitas dan 

pemahamankegiatan sales promotion terhadap keputusan membeli produk 

batik. 

 Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa 

“ada pengaruh yang signifikan antara sales promotionterhadap keputusan 
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membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar Hadi Surakarta.”, 

diterima dan (Ho) ditolak. 

Hal ini dimungkinkan oleh adanya efektifitas promosi penjualan 

(sales promotion), dimana terdapat perhatian, ketertarikan, keseringan, 

intensitas dan pemahaman responden terhadap promosi penjualan (sales 

promotion) yang diberikan oleh pihak Danar Hadi, yang meliputi peragaan 

busana, pameran dagang, pembagian kupon diskon atau potongan harga dan 

sampel gratis. 

 

4. Pengaruh antara kegiatanPublic Relation terhadap Keputusan 

Pembelian 

a. Pengaruh antara perhatian kegiatanPublic Relation terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

perhatianpublic relation (X1.1) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu 

sebesar 0,449dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh signifikan perhatian kegiatan public relationterhadap 

keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar 

Hadi Surakarta. Perhatian responden terhadap public relation Danar Hadi 

juga memiliki tingkat hubungan yang sedang. 

b. Pengaruh antara kemenarikankegiatanPublic Relation terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

kemenarikanpublic relation (X1.2) terhadap  keputusan membeli (Y) 

yaitu sebesar 0,887dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh signifikan kemenarikan kegiatan public 

relationterhadap keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen 

Batik Danar Hadi Surakarta. Ketertarikan responden terhadap public 

relation Danar Hadi juga memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. 

c. Pengaruh antara frekuensikegiatanPublic Relation terhadap 

Keputusan Pembelian 
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Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

frekuensipublic relation (X1.3) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu 

sebesar 0,389dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh signifikan frekuensi kegiatan public relationterhadap 

keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar 

Hadi Surakarta. Frekuensi responden menyaksikan public relation Danar 

Hadi memiliki tingkat hubungan yang rendah. 

d. Pengaruh antara intensitas kegiatanPublic Relation terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

intensitaspublic relation (X1.4) terhadap  keputusan membeli (Y) yaitu 

sebesar 0,301dan signifikansi sebesar 0,002. Dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh signifikan intensitas kegiatan public relationterhadap 

keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar 

Hadi Surakarta. Namun, intensitas responden menyaksikan public 

relation Danar Hadi memiliki tingkat hubungan yang rendah. 

e. Pengaruh antara pemahamankegiatanPublic Relation terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

pemahamanpublic relation (X1.5) terhadap  keputusan membeli (Y) 

yaitu sebesar 0,449dan signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh signifikan pemahaman kegiatan public 

relationterhadap keputusan membeli produk batik di kalangan konsumen 

Batik Danar Hadi Surakarta. Pemahaman responden dalam menyaksikan 

public relation Danar Hadi juga memiliki tingkat hubungan yang sedang. 

 

Hasil penelitian menunjukkan indikator  kemenarikan public relation 

yang paling berpengaruh terhadap keputusan membeli produk batik di 

kalangan konsumen Batik Danar Hadi Surakarta. 

Dalam korelasi secara bersama terdapat pengaruh secara signifikan 

antara perhatian, kemenarikan, frekuensi, intensitas dan pemahamankegiatan 
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public relationdengan keputusan membeli produk batik di kalangan 

konsumen batik Danar Hadi Surakarta. Pernyataan tersebut dikemukakan 

berdasar pada hasil penelitian : 

Spearman‟s Correlation (r) senilai 0,665 menunjukkan korelasi yang 

kuat antara perhatian, kemenarikan, frekuensi, intensitas dan 

pemahamankegiatan public relation terhadap keputusan membeli produk 

batik. Sementara signifikasi 0,000 menunjukkan adanya korelasi yang 

signifikan antara perhatian, kemenarikan, frekuensi, intensitas dan 

pemahamankegiatan public relation terhadap keputusan membeli produk 

batik. 

Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa 

“ada pengaruh yang signifikan antara public relationterhadap keputusan 

membeli produk batik di kalangan konsumen Batik Danar Hadi Surakarta.”, 

diterima dan (Ho) ditolak. 

Hal ini dimungkinkan oleh adanya efektifitas hubungan masyarakat 

(public relation), dimana terdapat perhatian, ketertarikan, keseringan, 

intensitas dan pemahaman responden terhadap hubungan masyarakat (public 

relation), citra positif telah tercipta dalam masyarakat terhadap hubungan 

masyarakat yang diberikan oleh pihak Danar Hadi, yang meliputi kegiatan 

sponsorship di kegiatan sosial serta kegiatan besar di kota Solo dan juga 

program kegiatan promosi di website www.danarhadibatik.com. 

 

Kesimpulan 

Keempat hipotesis alternatif yang diajukan diterima dan hipotesis nol 

ditolak. Walaupun dalam setiap indikator dalam variabel memiliki nilai yang 

bervariasi dalam kuat lemahnya sebuah hubungan, bauran komunikasi pemasaran 

yang dilakukan Danar Hadi secara keseluruhan dapat dikatakan saling berkorelasi 

atau saling berpengaruh.  

 

 

 

http://www.danarhadibatik.com/
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Saran  

1. Berdasarkan data rekap jawaban, pada setiap item pertanyaan kuisioner 

didapatkan penilaian responden terhadap berbagai indikator dalam bauran 

komunikasi pemasaran PT. Batik Danar Hadi, seluruhnya tergolong sedang 

ataupun tinggi. Dalam hal ini sekiranya pimpinan dirasa masih perlu 

menyusun strategi lebih lanjut untuk semakin meningkatkan persepsi positif 

masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh dapat dilakukan dengan 

mengikutsertakan jajarannya di bagian pengembangan (yang mengurusi tugas 

kehumasan serta pemasaran), dalam pendidikan maupun pelatihan kerja 

secara periodik agar dapat meningkatkan kepekaan dan keterampilan 

pemasaran maupun public relations. Sehingga kemudian dapat tercipta 

pemikiran-pemikiran baru untuk meningkatkan kegiatan pemasaran sehingga 

dapat mengubah persepsi masyarakat menjadi semakin positif. Dimana PT. 

Batik Danar Hadi selalu menjadi yang terbaik di mata masayarakat bukan 

hanya dari segi kualitas.  

2. Untuk pengembangan penelitian ini dimasa yang akan datang, hendaknya 

peneliti dapat menambah variabel penelitian yang mempengaruhi keputusan 

membeli, seperti variabel keunggulan produk, nilai konsumen, dan lain 

sebagainya, sehingga dapat diketahui faktor-faktor atau indikator-indikator 

lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 
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