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ABSTRACT 

This research based on high demand for sales package sold out by PT. 

Naifah Duta Utama Tour & Travel company. Besides the price comparison of 

tour packages between this company offered are not much different from the tour 

packages offered by other companies. But however PT. Naifah Duta Utama Tour 

& Travel were able to reach their selling target even better. It is interesting to 

examine about price and purcashing decision so that Price Influence To 

Purchasing Decision of Tour Package in PT. Naifah Duta Utama Tour & Travel 

were pointed to be the title of this research. 

Price is the only variable in marketing mixes that generate income to 

company. Price draw value to costumers also. Price can be divide into three 

indicators, amongs discount, allowance and geographical adjustment that each 

indicator have it own influence to costumer purchasing decision to buy a product. 

The influence are different from each indicators to costumer purchasing decision. 

This research aim to find influence of discount, allowance and geographical 

adjustment price to costumer purchasing decision to purchase tour package at 

PT. Naifah Duta Utama Tour & Travel either simultaneously or partially, 

whether to detect which indicator had most dominant influence toward to 

purchasing decision. 

Quantitive research approaching method implemented in this research. 67 

samples were used by implementing census sampling technique. Questioner, 

interview and documentation are the method that researcher used to collect data. 

Research instrument were tested by validity and realibility testing. Multiple linear 

regression and classic assumption test were used to analyze data. To test 

hypothesis uses F test and T test. 

According to analyze result describe that discount indicator, allowance 

and geographical adjustment price draw no influence to consumen purchase 

decision significantly which seen by comparing the number of Fcount < Ttable 

(2,153<2,740) eather signification value 0,102>0,05. Whereas partially that 

geographical adjustment price (X3) dominantly affecting to costumer purchasing 

decision with Tcount value 2,375>2. To another indicators shows that Tcount value 

are smaller than Ttable thus it can be concluded that discount (X1) and allowance 

(X2) indicators draw no influence to consumen purchase decision (Y). 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata adalah industri jasa yang berkembang setelah perang dunia ke-

II. Jauh lebih muda jika dibandingkan dengan industri manufaktur yang telah lahir 

jauh sebelumnya. Meski lebih muda, sejak lahirannya industri pariwisata 

berkembang pesat menjadi industri terbesar menjelang akhir abad 20 dan 

diperkirakan sektor pariwisata akan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang 

penting pada abad ke-21 karena industri pariwisata membuka peluang dalam 

meningkatkan perolehan devisa suatu negara.  

Penggunaan istilah industri pariwisata merupakan suatu ide untuk 

memberikan satu kesatuan tentang pariwisata serta untuk menggambarkan apa 

sebenarnya pariwisata itu sehingga dapat memberikan pengertian yang lebih jelas 

mengenai pariwisata itu sendiri. Semua kelompok industri pariwisata ini memiliki 

produk pariwisata yang memiliki pasar, dan itu berarti ada permintaan atau 

kebutuhan akan produk pariwisata.  

Perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kegiatan pariwisata ini kini 

semakin berkembang jumlahnya. Menghasilkan produk yang sama sehingga 

menumbuhkan persaingan sangat ketat dalam memasarkan produk jasa yang 

dihasilkan, baik itu perusahaan-perusahaan penerbangan, penginapan atau biro 

perjalanan wisata. Meskipun saling bersaing, perusahaan-perusahaan ini juga 

saling terkait satu sama lain dalam satu hal, memenuhi kebutuhan wisatawan. 

Satu bentuk perusahaan yang terkait bahkan dapat dikatakan 

membutuhkan eksistensi perusahaan lain adalah biro perjalanan wisata (tour 

operator). Hal ini terlihat jelas pada tugas perusahaan ini dalam membuat suatu 

rancangan paket wisata yang membutuhkan bermacam akomodasi untuk 

dirangkum dalam paket wisata yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. 

Akomodasi-akomodasi dimaksud seperti, penginapan, perusahaan penerbangan, 

bus, hingga tour operator lokal di suatu daerah tujuan wisata yang nantinya akan 

tercakup dalam suatu paket wisata. Di sinilah peranan penting seorang Tour 

Planner dalam menyusun suatu paket wisata. 

Perusahaan laba tentu menginginkan produknya mengalami penjualan 

yang meningkat dan mengungguli pesaing. Jika berbicara mengenai hal ini tidak 

terlepas dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan 

menggunakan serangkaian alat pemasaran yang dikenal dengan bauran.pemasaran 

(Marketing Mix) yang di dalamnya terdapat unsur produk (Product), harga 

(Price), promosi (Promotion), dan tempat (Place). 

 

 



Motif yang melatarbelakangi konsumen untuk memilih penjual disamping 

lokasi penjual yang strategis, penggolongan barang, service dan toko yang 

menarik, harga menjadi satu faktor yang sangat mempengaruhi keputusan 

konsumen. Harga sering dijadikan menjadi sebuah indikator yang berperan 

penting dalam membentuk persepsi mereka. Jadi pada harga berapa tepatnya 

barang atau jasa itu harus dijual? Pertanyaan ini tentu menjadi permasalahan yang 

terbilang rumit serta menunjukkan betapa pentingnya keputusan perusahaan 

dalam menentukan harga produknya. 

Riau yang merupakan provinsi dengan banyak potensi wisata di beberapa 

wilayahnya, namun tampaknya tidak dikelola dengan baik hingga berkembang 

seperti pada daerah tujuan wisata di daerah-daerah di Indonesia lainnya. Ini dapat 

dibuktikan dengan masih digalakkanya iklan-iklan untuk mempromosikan 

destinasi wisata di wilayah Riau. Kenyataan yang seperti itu tentu akan 

mendorong wisatawan dari luar wilayah Riau atau bahkan penduduk Riau sendiri 

lebih memilih untuk melakukan kegiatan wisata di luar dari wilayah Riau seperti, 

Sumatera Barat, Sumatera Utara, Pulau Bali, Jawa atau bahkan ke negara-negara 

tetangga Indonesia seperti Singapore, Malaysia atau Thailand. 

Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sendiri biro perjalanan wisata ini 

banyak tumbuh dan bersaing dalam pasar. PT. Naifah Duta Utama Tour & Travel 

merupakan salah satu dari sekian banyak biro perjalanan wisata yang berdiri di 

Pekanbaru. Menurut record perusahaan ini, penjualan paket wisata pada 2009-

2011 adalah sebanyak 67 unit paket wisata dengan jumlah peserta tur sebanyak 

2274 tamu. 

Selain kemampuan menjual perusahaan ini sekian banyak jumlah paket 

dalam 3 tahun terakhir, di sisi lain perusahaan ini pun sukses dalam memasarkan 

paket perjalanan wisatanya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat dari 

target dan realisasi penjualan yang dicapai oleh perusahaan ini selama tiga tahun 

terakhir seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.4 dibawah berikut ini. 

Tabel I.1 

Penjualan Paket Wisata Pada PT. Naifah Duta Utama Tour & Travel 

Tahun 2009-2011 

Tahun Target Penjualan Realisasi Penjualan % Realisasi 

2009 Rp.    500.000.000 Rp. 1.069.925.000 214 % 

2010 Rp. 1.000.000.000 Rp. 3.393.775.000 339 % 

2011 Rp. 1.500.000.000 Rp. 4.207.300.000 280 % 

Sumber : PT. Naifah Duta Utama Tour & Travel, 2012. 



Di sisi lain, harga paket wisata yang ditawarkan perusahaan ini jika 

dibandingkan dengan sekian banyak perusahaan serupa di kota Pekanbaru, PT. 

Naifah Duta Utama Tour & Travel adalah salah satu perusahaan yang  

menawarkan harga kompetitif ke pasar. Hal itu mengindikasikan bahwa ada yang 

mempengaruhi konsumen dalam keputusannya membeli paket wisata pada 

perusahaan ini. sehingga penulis mengangkat judul penelitian “Pengaruh Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian Paket Wisata Pada PT.Naifah Duta Utama Tour 

& Travel” 

2. Tinjauan Pustaka 

Harga 

Yazid (2001:227) dalam bukunya mengatakan bahwa prinsip-prinsip 

penetapan harga barang dapat juga diterapkan dalam penetapan harga jasa. 

Tjiptono (1997:152) menyatakan bahwa pada dasarnya ada empat jenis tujuan 

penetapan harga, yaitu:   

a. Tujuan berorientasi pada laba 

b. Tujuan berorientasi pada volume penjualan 

c. Tujuan berorientasi pada citra 

d. Tujuan stabilisasi harga 

e. Tujuan-tujuan lainnya 

Tjiptono  (1997:166) menguraikan bentuk-bentuk harga menjadi tiga 

bagian antara lain: 

A. Diskon 

Adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli 

sebagai penghargaan atas aktifitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi 

pembeli. Dalam diskon juga terdapat empat jenis diskon yakni sebagai berikut. 

1. Diskon Kuantitas, merupakan potongan harga yang diberikan guna 

mendorong  konsumen  agar  membeli  dalam jumlah  yang  lebih  banyak 

2. Diskon Musiman, adalah  potongan  harga  yang  diberikan  pada masa-masa 

tertentu saja. 

3. Diskon Kas, merupakan potongan yang diberikan apabila pembeli  membayar 

tunai barang-barang yang dibelinya atau membayarnya dalam  jangka waktu 

tertentu sesuai dengan perjanjian transaksi. 

4. Trade (Functional) Discount, merupakan potongan harga diberikan oleh  

produsen kepada penyalur (whosaler dan retail) yang terlibat dalam 

pendistribusian barang dan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu. 

 



B. Allowance 

Merupakan pengurangan dari harga menurut daftar (list price) kepada 

pembeli  karena adanya aktifitas-aktifitas tetentu yang diakukan pembeli. Ada tiga 

bentuk allowance yang bisa digunakan, yaitu: 

1. Trade-in Allowance, merupakan potongan harga yang diberikan dalam sistem 

tukar tambah. 

2. Promotional Allowance, diberikan kepada setiap konsumen yang melakukan 

aktifitas periklanan atau penjualan tertentu yang dapat mempromosikan 

produk produsen. 

3. Product Allowance, adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli 

yang bersedia membeli barang dalam kondisi tidak normal. 

 

C. Penyesuaian Geografis (Geographical Adjustment) 

Merupakan penyesuaian terhadap harga yang dilakukan oleh produsen 

atau juga whosaler sehubungan dengan biaya transportasi produk dari penjual ke 

pembeli. Biaya transportasi ini merupakan salah satu unsur penting dalam biaya 

variabel total yang akan menentukan harga akhir yang harus dibayar pembeli. Ada 

dua variabel yang digunakan dalam melakukan penyesuaian harga ini, yaitu : 

- Free on Board Origin Pricing 

Free on board origin pricing  berarti penjual menanggung semua biaya 

pemuatan produk. Dalam hal ini penjual menentukan lokasi pemuatan produk. 

- Uniform delivered Pricing 

Dalam metode ini, harga yang ditetapkan penjual juga mencakup semua biaya 

transportasi. Penjual menentukan cara pengangkutan, menentukan biaya 

pengangkutan dan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang mungkin 

terjadi. 

Pariwisata dan Kepariwisataan 

Istilah “Pariwisata” baru populer di Indonesia setelah diselenggarakannya 

Musyawarah Nasional Tourisme II di Tretes, Jawa Timur pada Tanggal 12-14 

Juni 1958. Sebelumnya kata Pariwisata adalah Tourisme (dalam bahasa Belanda) 

yang kemudian sering di Indonesiakan menjadi Tourisme (Yoeti, 1996:112). 

Istilah pariwisata yang berasal dari bahasa Sansekerta dan terdiri dari dua suku 

kata, yaitu masing-masing : 

- Pari :  berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap 

- Wisata : berarti perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan                 

kata “travel” dalam bahasa Inggris. 



Kedua kata di atas apabila digabungkan, maka kata pariwisata diartikan 

sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu 

tempat ke tempat yang lain.  

Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai definisi Pariwisata :  

1. Yoeti (1996:113), mengemukakan batasan pariwisata sebagai sebuah 

perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan 

di suatu tempat ketempat lain dengan maksud bukan mencari nafkah di tempat 

yang dikunjungi, tapi semata-mata untuk  memenuhi kebutuhan yang beraneka 

ragam. 

2. Fandeli (2001:37), mengatakan bahwa pariwisata merupakan keseluruhan 

kegiatan, proses dan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan perjalanan dan 

persinggahan dari orang-orang di luar tempat tinggalnya serta tidak dengan 

maksud untuk mencari nafkah. 

3. Prof. Salah Wahab (dalam Yoeti, 1996: 114), dalam bukunya, An Introduction 

On Tourism Theory mengemukakan : Pariwisata adalah suatu aktifitas yang 

dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara 

orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau diluar negeri, meliputi 

pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu dalam 

mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang 

dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.  

Kepariwisataan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata. 

Kepariwisataan menurut Ketetapan MPRS No. 10 tahun 2009 juga menerangkan 

batasan tentang kepariwisataan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai 

wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

pengusaha. 

Beberapa pendapat ahli tentang definisi kepariwisataan :  

1. Prof.Hunzieker dan Prof. K. Kraft (dalam Yoeti, 1990:115) tahun 1942 

mengemukakan, Kepariwisataan adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang 

ditimbulkan oleh perjalanan dan pe ndiaman orang-orang asing serta 

penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak tinggal 

menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang bersifat 

sementara itu. 

 

 



2. Prof. Kurt Morgentroth (Yoeti, 1996:17) mengemukakan, Kepariwisataan 

dalam arti sempit adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan 

kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain semata-

mata sebagai konsumsi dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan guna 

memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka 

ragam dari pribadinya. 

Paket Wisata 

Umumnya suatu paket wisata mencakup dari dua unsur paling penting dan 

mutlak harus tersedia, yaitu transportasi dan akomodasi, sedangkan yang lainnya 

dapat diurus sendiri oleh calon wisatawan. Tetapi kebanyakan paket wisata 

hampir selalu dijual dan bentuk All Inclusive 

Menurut Oka Yoeti (2001:112), paket wisata adalah suatu perjalanan 

wisata yang direncanakan dan diselenggarakan oleh suatu travel agent atau biro 

perjalanan atas resiko dan tanggung jawab sendiri, yang acara lamanya waktu 

wisata, tempat-tempat yang akan dikunjungi, akomodasi, transportasi, makanan 

dan minuman telah ditentukan oleh biro perjalanan dan telah ditentukan 

jumlahnya. 

Program paket wisata ada yang disusun sesuai dengan keinginan 

wisatawan yang dikenal dengan istilah tailor made tour, yaitu tour yang dirancang 

oleh perusahaan yang disesuaikan atas permintaan calon konsumen dan ada juga 

paket wisata yang sudah sebelumnya dipersiapkan perusahaan dan ditawarkan 

kepada calon konsumen sebagai produk perusahaan yang dikenal dengan istilah 

ready made tour. 

Menurut Morrison (2002:326) ada beberapa pengkategorian paket wisata, 

yakni sebagai berikut. 

1. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam paket wisata 

2. Klasifikasi Target Pasar 

3. Klasifikasi Menurut Jangka Waktu dan Penggunaan 

4. Klasifikasi Menurut Susunan Perjalanan di DTW 

Keputusan Pembelian Konsumen 

Oka A. Yoeti dalam bukunya (1996:222) menuliskan beberapa dorongan 

atau motivasi mengapa orang-orang melakukan perjalanan. Adapun motivasi-

motivasi tersebut yakni sebagai berikut: 

a. Alasan pendidikan dan kebudayaan. 

b. Alasan santai, kesenangan dan petualangan. 

c. Alasan kesehatan, olahraga dan rekreasi. 



Pengenalan 
Kebutuhan 

Pencarian 
Informasi 

Evaluasi 
Alternatif 

Keputusan 
Pembelian 

Perilaku 
setelah 

Pembelian 

d. Alasan keluarga, negeri asal dan tempat bermukim. 

e. Alasan bisnis, sosial-politik, konferensi. 

f. Alasan persaingan dan hadiah. 

Adanya keputusan berkunjung oleh wisatawan tetntu melalui berbagai 

proses, yakni proses keputusan wisatawan yang terjadi karena adanya penawaran 

dari perusahaan maupun timbulnya kenutuhan dalam diri wisatawan itu sendiri. 

Kotler (1995:229) menyebutkan tahap-tahap pengambilan keputusan konsumen 

sebagai berikut: 

a. Pengenalan Masalah 

b. Pencarian Informasi  

c. Evaluasi Informasi 

d. Keputusan Pembelian 

e. Perilaku Sesudah Pembelian 

Model ini menekankan bahwa proses pembelian bermula sebelum 

pembelian dan berakibat jauh setelah pembelian. Setiap konsumen tertentu 

melewati kelima tahap ini untuk setiap pembelian yang mereka buat. Dalam 

pembelian yang lebih rutin, mereka membalik tahap-tahap tersebut. Tahap-tahap 

proses keputusan ini biasanya digambarkan dalam model proses pembelian lima 

tahap seperti berikut ini. 

Gambar 2.1 

Model Proses Pembelian Lima Tahap 

 

 

Sumber : Philip Kotler Dan A.B. Susanto (Manajemen pemasaran,2000:251) 

3. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu dalam lingkup 

harga pada paket wisata serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian 

konsumen dalam membeli paket wisata di PT. Naifah Duta Utama Tour & Travel 

Pekanbaru. 

4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui besar pengaruh variabel harga terhadap keputusan pembelian.  

2. Mengetahui item yang paling berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian. 



B. METODE PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

Analisis Statistik 

Untuk mencari hasil dari tujuan penelitian, peneliti menggunakan analisis 

statistik yang merupakan analisis terhadap data yang dikumpulkan dengan 

pendekatan atau metode satatistik. Dalam penelitian ini analisis statistik dilakukan 

untuk mengetahui signifikansi besar pengaruh variabel harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada PT. Naifah Duta Utama Tour & Travel baik secara 

simultan maupun parsial. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut. 

1. Angket ( Questioner ) 

Merupakan teknik pengumpulan data  yang dilakukan dengan cara 

memberikan sejumlah pertanyaan tertulis yang disusun teratur dan terkait 

dengan permasalahan penelitian untuk kemudian diberikan kepada responden 

dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

2. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan lisan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang 

yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. 

1. Dokumentasi  

Metode ini berkaitan dengan obyek dan subyek penelitian melalui pencatatan 

dokumen-dokumen dan berkas-berkas dari pihak terkait yang berhubungan 

dengan penelitian. 

 

3. Teknik Analisis Data 

Skala pengukuran dilakukan adalah dengan menggunakan skala Likert 

yang dirancang untuk memungkinkan responden dalam memberikan tanggapan 

pada kuisioner untuk kemudian diolah menjadi data ordinal. Setelah mendapat 

data ordinal ini, data kemudian ditransformasi dari bentuk data kategorik menjadi 

data numerik yang kemudian disebut dengan data interval dengan menggunakan 

metode MSI (method of Successive Interval). Setelah data dirubah menjadi data 

interval, selanjutnya dilakukan perngujian asumsi klasik untuk mendapatkan nilai 

pemeriksa yang tidak bias dan efisien dari persamaan regresi linear berganda. 

Selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis secara simultan (uji 

F) dan secara parsial (uji T) 

 



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Responden 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 1.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Responden Jumlah Prosentasen (%) 

1 Laki-Laki 42 62,69% 

2 Perempuan 25 37,31% 

Total 67 100% 

Sumber: Data Primer (Kuisioner), Desember 2012 

Dari hasil penyebaran kuisioner, pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa 

responden yang melakukan pembelian paket wisata adalah laki-laki yang 

berjumlah 42 orang atau sebesar 62,69%. Untuk responden perempuan sebanyak 

25 responden atau sebesar 37,31%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar  

decision maker yang bertindak sebagai pembeli paket wisata di PT. Naifah Duta 

Utama Tour & Travel adalah laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena umumnya 

laki-laki dapat melakukan negosiasi dengan baik pada saat melakukan pembelian 

paket wisata serta lebih selektif. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 1.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Responden Jumlah Prosentase (%) 

1 20-25 tahun 5 7,47% 

2 25-30 tahun 10 14,93% 

3 30-35 tahun 19 28,36% 

4 35-40 tahun 17 25,38% 

5 40-45 tahun 16 23,89% 

Total 67 100% 

Sumber: Data Primer (Kuisioner), Desember 2012 

Dari tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa dari 67 responden yang ada, 

sebagian besar usia responden yang melakukan pembelian di PT. Naifah Duta 

Utama Tour & Travel didominasi oleh usia antara 30 sampai usia 35 tahun dengan 

persentase sebesar 28,36%. Ini mengartikan bahwa sebagian besar wisatawan 

yang membeli paket wisata di PT. Naifah Duta Utama Tour & Travel adalah 

berada pada usia produktif dan hal ini mengindikasikan bahwa pada usia produktif 

tersebut pembeli merealisasikan kebutuhannya dalam berwisata serta mereka lebih 

bijak dalam keputusannya dalam membeli suatu produk. 



Karakteristik Responden Berdasarkan Banyaknya Pembelian Paket Wisata 

Tabel 1.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Banyaknya Pembelian 

No Banyaknya Pembelian Jumlah Prosentase (%) 

1 1-3 34 50,75% 

2 4-5 24 35,83% 

3 6-8 9 13,43% 

Total 67 100% 

Sumber: Data Primer (Kuisioner), Desember 2012 

Tabel 1.4 karakteristik responden berdasarkan banyaknya pembelian 

selama 3 tahun terakhir didominasi pembelian pada jumlah 1-3 kali dengan 

persentase 50,75%. Dapat dilihat bahwa dari sebagian besar responden dalam 

penelitian ini pernah melakukan pembelian ulang (repurchase) pada paket wisata 

paket wisata di perusahaan ini. Hal itu menunjukkan bahwa pembeli melihat 

kesesuaian harga pada paket wisata yang dijual oleh PT. Naifah Duta Utama Tour 

& Travel dibandingkan dengan konten di dalam paket wisata itu sendiri. 

 

2. Perumusan Hipotesis 

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F) 

H0 = b1 = b2 = b3 = 0 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara 

simultan dari variabel variabel diskon (X1), allowance (X1.2) dan harga geografis 

(X1.3) terhadap variabel terikat keputusan pembelian (Y). 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 = 0 menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan secara 

simultan dari variabel variabel diskon (X1), allowance (X2) dan harga geografis 

(X3) terhadap variabel terikat keputusan pembelian (Y). 

Kriteria yang digunakan terhadap uji F dalam penelitian ini adalah dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel.  Apabila Fhitung < Ftabel dan jika nilai 

signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Sebaliknya, apabila Fhitung > 

Ftabel dan jika nilai signifikansi <0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dari hasil 

pengolahan data diketahui nilai Fhitung sebesar 2.153 dengan signifikansi sebesar 

0,102. Dari nilai Fhitung tersebut diketahui 2,153 < 2,740 dan 0,102 > 0,05 sehingga 

H0 diterima, dengan kata lain bahwa variabel diskon (X1), allowance (X2) dan 

harga geografis (X3) secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

 

 



Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T) 

1.Diskon (X1) 

H0 = b1 = 0 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel variabel diskon (X1) terhadap variabel terikat keputusan pembelian (Y). 

Ha = b1 ≠ 0 menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel variabel diskon (X1) terhadap variabel terikat keputusan pembelian (Y). 

Dari hasil pengolahan data diketahui nilai Thitung sebesar -1.029 dengan 

signifikansi sebesar 0,307. Dari nilai Thitung tersebut diketahui -1.029  < 2 dan 

0,307 > 0,05 sehingga H0 diterima, dengan kata lain bahwa indikator diskon (X1) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

2.Allowance (X2) 

H0 = b2 = 0 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel variabel allowance (X2) terhadap variabel terikat keputusan pembelian 

(Y). 

Ha = b2 ≠ 0 menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel variabel allowance (X2) terhadap variabel terikat keputusan pembelian 

(Y). 

Dari hasil pengolahan data diketahui nilai Thitung sebesar -0,098 dengan 

signifikansi sebesar 0,922. Dari nilai Thitung tersebut diketahui 0,098 < 2 dan 0,922 

> 0,05 sehingga H0 diterima, dengan kata lain bahwa indikator allowance (X2) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

3. Harga Geografis (X3) 

H0 = b3 = 0 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel harga geografis (X3) terhadap variabel terikat keputusan pembelian (Y). 

Ha = b3 ≠ 0 menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel harga geografis (X3) terhadap variabel terikat keputusan pembelian (Y). 

Dari hasil pengolahan data diketahui nilai Thitung sebesar 2.375 dengan 

signifikansi sebesar 0,021. Dari nilai Thitung tersebut diketahui 2.375 > 2 dan 0,021 

< 0,05 sehingga H0 ditolak, dengan kata lain bahwa indikator harga geografis (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

 

 



Pada pengujian regresi linear berganda didapat koefisien determinan R 

square sebesar 0,093 atau 9,3%. Koefisien determinasi ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh indikator bebas terhadap perubahan 

indikator terikat. Artinya besar pengaruh indikator diskon (X1), allowance (X2) 

dan harga geografis (X3) terhadap perubahan indikator keputusan pembelian (Y)  

adalah sebesar 9,3%, sedangkan sisanya 90,7% dipengaruhi oleh indikator lain di 

luar indikator dalam penelitian ini. 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh variabel harga 

terhadap keputusan pembelian paket wisata di PT. Naifah Duta Utama Tour & 

Travel, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa diskon (X1), allowance (X2) 

dan harga geografis (X3) tidak mempunyai pengaruh secara simultan yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen (Y). Dari hasil 

perhitungan uji F dapat dilihat bahwa nilai Fhitung lebih kecil dibanding Ftabel 

dan signifikansi di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga 

(X) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian (Y). 

b. Dari hasil uji T diketahui bahwa indikator diskon (X1) dan indikator 

allowance (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian (Y) karena nilai Thitung kedua indikator tersebut lebih 

kecil dari nilai Ttabel. Sedangkan pada indikator harga geografis (X1.3) dilihat 

dari perbandingan nilai Thitung indikator ini yang lebih besar dibandingkan 

Ttabel serta nilai signifikansinya yang di bawah 0,05 memperlihatkan bahwa 

indikator harga geografis (X3) berpengaruh signifikan sebesar 9,3% terhadap 

variabel keputusan pembelian (Y). 

 

2. Saran 

Untuk meningkatkan dan mempertahankan pembelian konsumen terhadap 

produk paket wisata, maka variabel harga mutlak perlu diperhatikan oleh pihak 

PT. Naifah Duta Utama Tour & Travel. Melihat pada ketiga indikator harga yaitu 

diskon, allowance dan harga geografis, secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara parsial, indikator harga geografis 

berpengaruh lebih dominan terhadap keputusan pembelian konsumen. Di sisi lain, 

rendahnya pengaruh indikator diskon dan allowance terhadap keputusan 

pembelian perlu diperhatikan lagi oleh pihak PT. Naifah Duta Utama Tour & 

Travel  

 

 



Dengan meningkatkan intensitas pemberlakuan diskon kepada konsumen, 

baik pada bentuk diskon pembelian produk yang lebih banyak, diskon pada pada 

musim tertentu atau diskon pada sistem pembayaran untuk menarik minat 

konsumen membeli paket wisata di PT. Naifah Duta Utama Tour & Travel. 

Penyesuaian item pada paket wisata ready made tour yang disediakan terhadap 

keinginan konsumen pun perlu diterapkan agar kebutuhan konsumen dalam 

berwisatanya sebaik mungkin dapat dipenuhi, walaupun hal akan berpengaruh 

pada berkurangnya harga paket wisata itu sendiri dari harga awal yang sudah 

ditetapkan. Dengan menerapkan strategi di atas, diharapkan volume penjualan 

paket wisata akan meningkat dan perusahaan dapat menjaring lebih banyak 

konsumen baru, serta kemungkinan bagi konsumen lama maupun baru untuk 

melakukan pembelian kembali (repurchase) di kemudian hari lebih tinggi.  

 

Pekanbaru, 10 Januari 2013 
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