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PENGARUH PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNA JASA BIMBINGAN BELAJAR
RANKING CABANG MEDAN SUMATERA UTARA
Oleh :
Diana Florenta Butarbutar SE.,MM
ABSTRACT
The Influence Of Promotion on The Decision to use The Tutoring services Cab. Medan
In North Sumatra
The purpose of this study was to determine: The influence of promotion on the decision
tu use the Ranking learning guidance services.
The result of this study : resultof regression analysis of brand image Y=15.495+
0.389,meaning that brand image has positif and significant effect on the decision to use
Medan Ranking guidance services.
keywords: Promotion, Decision of use of services.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Persaingan lembaga bimbingan belajar
di Sumatera utara saat ini berkembang
pesat. Pada tahun 2018 hingga tahun
2019 jumlah siswa Ranking berubahubah/fluktuatif dan tidak tercapainya
target perusahaan yang diinginkan yaitu
500 siswa. Namun pada tahun 2020
terjadi peningkatan jumlah siswa
melebihi target perusahaan yaitu
sebesar 551 siswa. Peningkatan jumlah
siswa ini menunjukkan bahwa semakin
menurunnya kualitas pendidikan dan
kurang tepatnya penerapan kurikulum
pengajaran di sekolah formal sehingga
siswa memilih untuk belajar lagi di luar
jam sekolah yaitu dengan mengikuti
bimbingan
belajar.
Terjadinya
penurunan dan jumlah siswa yang selalu
fluktuatif pada tahun sebelumnya
kemungkinan disebabkan oleh semakin
ketatnya persaingan serta semakin
unggulnya lembaga bimbingan belajar
sejenis, maka untuk mengantisipasi
kemungkinan terjadinya penurunan di
tahun-tahun berikutnya diperlukan
perbaikan pada promosi.

Jumlah pelajar yang menggunakan jasa
Ranking cab.Medan
Tahun 2018 -2020
NO

UNIT

TAHUN
2018

TAHUN
2019

TAHUN
2020

1.

SD

15O

122

162

2.

SMP

145

130

171

3.

SMA

175

153

218

JUMLAH
470
405
551
Sumber by : Ranking Cab. Medan Sumatera
utara

Kotler dan Fox (1995) mendefinisikan
citra sebagai jumlah dari gambarangambaran, kesan-kesan dan keyakinankeyakinan yang dimiliki oleh seseorang
terhadap suatu obyek. Citra terhadap
merek berhubungan dengan sikap yang
berupa keyakinan dan preferensi
terhadap suatu produk. oleh karena itu
perlu untuk membangun citra positif
terhadap merek.
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Promosi
adalah
suatu
bentuk
komunikasi pemasaran. yang dimaksud
dengan komunikasi pemasaran adalah
aktivitas pemasaran yang berusaha
menyebarkan
informasi,
mempengaruhi/membujuk, dan atau
mengingatkan pasar sasaran atas
perusahaan dan produknya agar
bersedia menerima, membeli, dan loyal
pada
produk
yang
ditawarkan
perusahaan
yang
bersangkutan
(Tjiptono, 1997). Dengan promosi
perusahaan dapat mengkomunikasikan
produk kepada konsumen sehingga
keunggulan-keunggulan dari produk
dapat diketahui oleh konsumen dan
bisa membuat konsumen tertarik untuk
mencoba
dan
kemudian
akan
mengambil
keputusan
untuk
menggunakan
suatu
produk/jasa
tersebut.
Proses
pengambilan
keputusan
merupakan
sebuah
pendekatan
penyelesaian masalah pada kegiatan
manusia untuk membeli suatu barang
atau
jasa
dalam
memenuhi
kebutuhannya. Keputusan pembelian
yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah perilaku konsumen yang
didasarkan pada keyakinan dan rasa
percaya diri yang kuat dalam
mengambil suatu keputusan dalam
menggunakan jasa bimbingan belajar
ranking dan meyakini bahwa keputusan
pembelian yang telah diambilnya adalah
hal yang tepat. Dari penelitian
Widianingsih (2009) dapat disimpulkan
bahwa variabel Citra Merek
dan
Promosi mempunyai pengaruh yang
positif dan signifikan secara simultan
maupun parsial terhadap keputusan
konsumen.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis
tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan judul “Pengaruh Promosi
Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa

Bimbingan Belajar Ranking, Cab.Medan
Sumatera Utara
Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas
maka
rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah :
“Bagaimana
pengaruh
promosi produk terhadap keputusan
penggunaan jasa bimbingan belajar
Ranking ?”
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah : Untuk
mengetahui
pengaruh promosi
terhadap keputusan penggunaan jasa
bimbingan belajar Ranking.
Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini bagi :
a. Bimbingan Belajar Ranking, Sebagai
sarana
penilaian
bagaimana
pengaruh
promosi
terhadap
keputusan
konsumen
dalam
memilih bimbingan belajarnya
b. Peneliti, sarana menerapkan ilmu
yang sudah dipelajari
c. Pembaca, menambah wawasan
dan
referensi
bagi
peneliti
berikutnya
TINJAUAN PUSTAKA
1. Jasa
Banyak ahli yang mendefinisikan "jasa"
diantaranya adalah:
Phillip Kotler
(2007) : setiap tindakan atau unjuk kerja
yang ditawarkan oleh salah satu pihak
ke pihak lain yang secara prinsip
intangible dan tidak menyebabkan
perpindahan kepemilikan
apapun.
Produksinya bisa terkait dan bisa juga
tidak terikat pada suatu produk fisik.
Adrian Payne (1993) : aktivitas ekonomi
yang mempunyai sejumlah elemen (nilai
atau manfaat) intangible yang berkaitan
dengannya, yang melibatkan sejumlah
interaksi dengan konsumen atau
dengan barang-barang milik, tetapi
tidak
menghasilkan
transfer
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kepemilikan. Perubahan dalam kondisi
bisa saja muncul dan produksi suatu
jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak
mempunyai kaitan dengan produk fisik.
Swastha (1996) :barang yang tidak
kentara (intangible product) yang dibeli
dan dijual di pasar melalui suatu
transaksi pertukaran yang saling
memuaskan.
2. Promosi
Promosi merupakan salah satu variabel
dalam bauran pemasaran yang sangat
penting dilaksanakan oleh perusahaan
dalam memasarkan produk. Kegiatan
promosi bukan saja berfungsi sebagai
alat komunikasi antara perusahaan
dengan konsumen, melainkan juga
sebagai alat untuk memengaruhi
konsumen dalam kegiatan pembelian
atau penggunaan produk sesuai dengan
kebutuhan dan keinginannya (Sunyoto,
2012:154).
Pengertian promosi
menurut Indriyo Giltosudarmo dalam
Sunyoto (2012:155), Promosi adalah
merupakan kegiatan yang di tujukan
untuk memengaruhi konsumen agar
mereka dapat menjadi kenal akan
produk
yang
ditawarkan
oleh
perusahaan kepada mereka dan
kemudian mereka menjadi senang lalu
membeli produk tersebut. .

3. Keputusan Pembelian Jasa
Pada dasarnya keputusan pembelian
sangat dipengaruhi oleh motif-motif
pembelian dimana bisa karena pembeli
melaksanakan
pembelian
hanya
pertimbangan (motif = terdorong)
secara emosional, seperti bangga,
sugesti, dan sebagainya. Tetapi juga
pembeli membeli secara rasional
seperti harganya (Daryanto, 2011:94).
Keputusan pembelian merupakan suatu
keputusan konsumen yang dipengaruhi
oleh ekonomi keuangan, teknologi,
politik, budaya, produk, harga, lokasi,
promosi, physical evidence, people dan
process, sehingga membentuk suatu
sikap pada konsumen untuk mengolah
segala informasi dan mengambil
kesimpulan berupa response yang
muncul produk apa yang akan dibeli
(Alma, 2011:96).
Keputusan
pembelian
konsumen
merupakan
keputusan
pembelian
konsumen akhir perorangan dan rumah
tangga yang membeli barang dan jasa
untuk konsumsi pribadi (Kotler,
2009:184), sedangkan menurut Tjiptono
(2011:25)
keputusan
pembelian
konsumen adalah pemilihan satu
tindakan dari dua atau lebih pilihan
alternatif.

4. Peneliti Terdahulu
No.
1.

Nama
peneliti
Arif
Rachman
Hakim

Judul, Instansi dan
Tahun Penelitian
Pengaruh Brand image
terhadap Minat beli
konsumen pada Bimbel
Tridaya Bandung.
Universitas Telkom
Bandung.
2017.

Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

Variabel Bebas: Brand Image berpengaruh secara
-Brand Image signifikan terhadap minat beli Tridaya
yaitu dibuktikan dengan Hasil regresi
Variabel
Y=5.270+0.318X
Terikat:
Dan hasil pengujian yang telah
-Minat
beli disajikan sebelumnya Ho ditolak H1
kosumen
diterima (sig o.ooo< a =o.o5)
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2

3.

4

Riski
Susanto

Analisis Pengaruh Citra
Merek dan Bauran
Promosi rerhadap
Keputusan Konsumen
menggunakan Jasa
lembaga Pendidikan
Bahasa Inggris

Variabel Bebas:
-Citra Merek
-Bauran
Promosi

Desi Wulan Pengaruh Citra
Sari,
merek,Kualitas
Saryadi dan Pelayanan dan Promosi
Sendang
terhadap Keputusan
penggunaan Jasa pada
Lembaga Bimbingan
Belajar Neutron
Yogjakarta.

Variabel Bebas:
-Citra Merek
-Kualitas
Pelayanan
-Promosi

Citra Merek dan promosi
berpengaruh positif terhadap
keputusan konsumen dengan hasil
Ho ditolak dan H1 diterima.

Variabel
Terikat:
Keputusan
Konsumen

Berdasarkan hasil uji Citra Merek
berpengaruh terhadap keputusan
pembelian sebesar 0,375 atau 37,5%.
Kualitas pelayanan sebesar 0,250
atau 25% dan Promosi sebesar 0,346
atau 34,6% dan berdasarkan hasil
Variabel
enelitian secara keseluruhan
Terikat:
terhadap pengaruh yang signifikan
Penggunaan
antara citra merek, kualitas
Jasa
pelayanan dan promosi terhadap
keputusan pennggunaan
jasabimbingan belajar Nutron cab.
Kompol Maksun Semarang, sebesar
0,432 atau 43,2%
Betty
Pengaruh Citra Merek
Variabel Bebas Berdasarkan hasil penelitian yang
Marpaung dan Promosi TTerhadap : Merek dan dilakukan, maka peneliti dapat
Keputusan Ppengguna Promosi
menyimpulkan : Hasil analisis regresi
Jasa BBimbingan Belajar Variabel Terikat citra merek Y=15,495+0,389, artinya
Ranking , Universitas
:
Keputusan citra merek berpengaruh positif dan
EEfarina tahun 2018
Pelanggan
signifikan terhadap keputusan
penggunaan jasa Bimbingan Belajar
Ranking Deli Serdang

5. Kerangka Konsep
Promosi(X)
1. Periklanan
(Advertising)
2. Penjualan Personal
3. Promosi Penjualan
4. Word of mouth
5. Pemasaran langsung

Keputusan
Penggunaan
Jasa(Y)

6. Hipotesis
Hipotesis adalah dugaan sementara
yang kebenarannya masih harus
dilakukan pengujian. Disini kesimpulan
sementaranya
adalah:
Promosi
berpengaruh
positif
terhadap
keputusan penggunaan jasa bimbingan
belajar Ranking Cabang Medan
METODOLOGI PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Adapun jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data
Kuantitatif yaitu data yang diperlukan
untuk menganalisa masalah dalam
penelitian yang berwujud angka. Data
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berupa angka seperti jumlah siswa
dalam bimbingan belajar Ranking dan
hasil kuisioner.
2. Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini, populasi penelitian
adalah
peserta
didik
lembaga
bimbingan belajar RankingKriteria yang
digunakan peneliti dalam penentuan
sampel yaitu peserta didik di Lembaga
Bimbingan belajar Ranking yang berusia
≥ 15 tahun.
3. Metode Penentuan Sampel
Berdasarkan data yang diperoleh,
diketahui bahwa jumlah peserta didik
Lembaga Bimbingan Belajar Ranking
adalah 218 orang. Maka jumlah sampel
untuk penelitian ini dengan margin of
error 10% adalah:
𝑁
𝑛=
1 + 𝑁𝑑
=
=
84.63
( %)
Berdasarkan
perhitungan
yang
diperoleh di atas, maka jumlah sampel
yang diteliti adalah 85 responden. Agar
penelitian ini fit, maka diambil 90
responden.
3. Metode Pengumpulan Data
A . Kuesioner, data yang digunakan
dalam penelitian in diperoleh melalui
metode
kuesioner
yaitu
teknik
pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawab
(Sugiyono, 2008).
Tabel
Skala pengukuran Variabel Penelitian
Kategori
Skor Likert
Pertanyaan
Sangat Tidak
1
Setuju
Tidak Setuju
2
Netral
3
Setuju
4
Sangat Setuju
5

B. Observasi,
disamping
kuisioner
penelitian ini juga melakukan
metode observasi. Observasi adalah
pengamatan dan pencatatan secara
sistimatik terhadap unsur-unsur yang
tampak dalam suatu gejala atau
gejala-gejala dalam objek penelitian.
C. Studi
Kepustakaan,
yaitu
pengumpulan data atau informasi
dengan menggunakan buku-buku
yang berhubungan
4. Variabel Penelitian dan Definisi
Operasional
a. Variabel dependen (Y) adalah
variabel yang menjadi pusat
perhatian
peneliti.
Dalam
penelitian ini, variabel dependen
yang digunakan adalah keputusan
penggunaan jasa.
b. Variabel independen (X) adalah
variabel
yang
mempengaruhi
variabel
dependen.
Dalam
penelitian ini, variabel independen
yang digunakan adalah Promosi
5. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas, dilakukan untuk
mengukur
sah/validnya
suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan
valid jika pertanyaan pada kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur oleh kuesioner
tersebut.
Uji
validitas
ini
membandingkan nilai masing-masing
item pertanyaan dengan nilai total.
Apabila besarnya nilai total koefisien
item
pertanyaan
masing-masing
variabel melebihi nilai signifikansi maka
pertanyaan tersebut tidak valid. Nilai
signifikasi harus lebih kecil dari 0,05
maka item pertanyaan baru dikatakan
valid atau dapat dilakukan dengan
membandingkan nilai r hitung (nilai
korelatif/ nilai product moment) dengan
r tabelnya. Apabila nilai r hitung lebih
besar dari nilai r tabel dan nilai r positif
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dan signifikan, maka butir pertanyaan
tersebut dikatakan valid (Imam Ghozali,
2005).
b. Uji Reliabilitas, merupakan uji
kehandalan yang bertujuan untuk
mengetahui sebarapa jauh alat ukur
tersebut
dapat
dipercaya.
Kehandalan
berkaitan
dengan
seberapa jauh suatu alat ukur
konsisten
apabila
pengukuran
dilakukan secara berulang dengan
sampel yang berbeda-beda. Uji
Reliabilitas
dilakukan
dengan
menggunakn Cronbach alpha. Suatu
konstruk/variabel dikatakan reliabel
jika memberikan nilai
> 0,60
(Nunnally, dalam Imam Ghozali,
2005).
6 . Teknik Analisis Data
a. Analisis Kuantitatif, Metode
analisis data yang digunakan
dengan menganalisa data
b. Analisis
Regresi
Linier
Berganda, pada dasarnya
adalah
studi
mengenai
ketergantungan
variabel
dependen (terikat) dengan satu
atau lebih variabel independen
(bebas), dengan tujuan untuk
mengestimasi
dan
memprediksi rata-rata populasi
atau
nilai-nilai
variabel
dependen berdasarkan nilai
variabel independen yang
diketahui (Ghozali, 2005).
Rumus persamaan regresi
berganda yang digunakan
dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Y = a + b1 X1 + b2 X2...........
(Simbolon,2009:239)
Keterangan:
Y = Variabel Terikat (Keputusan
Penggunaan)
a = Konstanta
b1 b2 = Koefisien regresi variabel bebas
X1 = Variabel bebas 1 (Citra Merek)

X2= Variabel bebas 2 ( Promosi )
7. Uji Hipotesis
a. Uji Parsial (Uji t)
Menurut
Simbolon
(2009:145),
perlakuan yang dilakukan untuk
menemukan kebenaran dalam arti
menerima atau menolak hipotesis
disebut dengan pengujian hipotesis. Uji
t adalah uji yang dilakukan untuk
menetahui apakah antara variabel
bebas yaitu citra merek dan promosi
dalam variabel terikat yaitu keputusan
penggunaan jasa mempunyai hubungan
signifikan atau tidak. Nilai dibandingkan
dengan perhitungan SPSS. Dengan
menggunakan batas signifikan α = 0,05,
kriteria t hitung dibandingkan t tabel
adalah sebagai berikut:
Jika t hitung > t tabel atau signifikan
≤0,05, H0 ditolak artinya citra merek
dan promosi berpengaruh positif dan
signifikan
terhadap
keputusan
penggunaan jasa.
Jika t hitung < t tabel atau signifikan
>0,05, H0 diterima artinya citra merek
dan promosi tidak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap keputusan
penggunaan jasa.
b. uji F
Untuk menguji signifikan hubungan
variabel bebas dengan trikat secara
simultan maka digunakan uji F.
Perhitungan dibantu dengan SPSS
dengan menggunakan batas signifikan α
= 0,05, kriteria pengambilan keputusan
sebagai berikut:
Jika F hitung > F tabel atau signifikansi
≤ 0,05 maka H0 ditolak artinya citra
merek dan promosi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap keputusan
penggunaan jasa.
Jika F hitung < F tabel atau signifikan
>0,05, H0 diterima artinya citra merek
dan promosi tidak berpengaruh positif
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dan signifikan terhadap
pengunaan jasa.

keputusan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah Responden berdasarkan Jenis
Kelamin
Jenis Kelamin

Jumlah

Laki-Laki
Perempuan

26 Orang
64 Orang

Presentase
(%)
28,9%
71,1%

Total

90 Orang

100%

2. Uji kualitas Data
a. Uji Validitas
Variabel

Citra Merek

Jumlah Responden Berdasarkan kelas
Kelas

Jumlah

X
XI
XII

18 Orang
38 Orang
34 Orang

Presentase
(%)
20%
42,2%
37,7%

Total

90 Orang

100%

Promosi

Jumlah Responden berdasarkan lama
Bimbel
Lama sudah
di Bimbel
>3 Bulan
< 3 Bulan

Jumlah
70 Orang
20 Orang

Presentase
(%)
77,8%
22,2%

Total

90 Orang

100%

Berdasarkan
tabel
diatas
dapat
disimpulkan bahwa responden yang
sudah menjadi siswa bembel ranking >3
bulan sebanyak 70 orang (77,8%) dan
responden yang menjadi siswa dibimbel
ranking <3 bulan sebanyak 20 orang
(22,2%)
responden.
Hal
ini
menunjukkan bahwa responden yang
sudah menjadi siswa di bimbel ranking
lebih dominan.

Keputusan
Penggunaa
n

Kete
rang
an

No.Ind
ikator

Rhitun
g

1

0,598

Valid

2

0,328

Valid

3

0,586

4

0,443

5

0,365

Valid

6

0,584

Valid

7

0,461

Valid

1

0,513

Valid

2

0,55

Valid

3

0,521

rtabel

Valid
0,207

Valid

Valid
0,207

4

0,551

Valid

5

0,728

Valid

6
7

0,522
0,338

Valid
Valid

1

0,57

Valid

2

0,721

Valid

3

0,731

4

0,386

5

0,526

Valid

6

0,761

Valid

Valid

0,207

Valid

Dari tabel di atas diperoleh hasil uji
validitas variabel citra merek,promosi
dan keputusan penggunaaan, semua
item memiliki koefisien validitas lebih
besar dari r tabelnya 0,207. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa indikator dari
variabel seluruhnya valid.
b. Uji Relibilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
,742

N of Items
3
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Hasil uji reliabilitas pada tabel
menunjukan
bahwa
variabel
mempunyai nilai Crobach Alpha sebesar
0,742. Menurut Nunnally jika Crobach
Alpha
> 0,60 variabel dikatakan
reliabel. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel dari penelitian ini
adalah reliable(dapat diandalkan).

3,724

2,547

Promosi
,745
,079
a. Dependent Variable: Keputusan

T

Model
1

Sig.

1,462 ,147
,707 9,376 ,000

Berdasarkan tabel diatas dapat
disimpulkan bahwa: Y=3,72+0,745X2,
T.hitung = 9,376 dan T.tabel = 0,67. Uji
hipotesis, T.hitung > T.tabel maka ada
pengaruh promosi terhadap keputusan
penggunaan jasa bimbingan belajar
Ranking cab. Medan Sumatera utara.

a

,505

,493

1,36238

4. Uji Hipotesis
a. Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa

Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
1 (Constant)

B

Std.
Error

2,070

3,090

,670 ,505

Promosi

,712

,087

,676 8,203 ,000

a.

R
,711

Dari tabel diatas diperoleh nilai r =
0,711 yang artinya terdapat hubungan
yg kuat dan positif antara promosi
dengan keputusan penggunaan jasa
bimbel di Ranking. Kemudian diperoleh
nilai koefisien determinasi = 0,505
artinya tinggi rendahnya keputusan
pnggunaan jasa dapat dijelaskan
sebesar 50,5% promosi
selebihnya
49,5% dijelaskan oleh faktor lain yang
tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

b. Analisis regresi linear berganda

Beta

Std.
Error of
R
Adjusted
the
Square R Square Estimate

Koefisien korelasi dan koefisien
determinasi

Coefficientsa

Model
1 (Constant)

Model Summary

a. Predictors: (Constant), Citra, Promosi

3. Analisis Data
a.Regresi linear sederhana hipotesis 2
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Error
Beta

c. Korelasi dan koefisien Determinasi
Tabel

T

Sig.

Dependent Variable: Keputusan

Berdasarkan hasil pengolahan data
pada tabel 4.8 diatas,diperoleh model
persamaan Y = 2,070+0,087X1+0,712X2
artinya terdapat pengaruh positif antara
Citra merek(X1) dan promosi (X2)
terhadap keputusan penggunaan jasa
Bimbingan belajar Ranking cab. Deli
serdang Sumatera Utara.

Model
1 (Consta
nt)
Promosi

Standardiz
Unstandardiz
ed
ed
Coefficient
Coefficients
s
Std.
B
Error
Beta
2,07
3,090
0
,712

,087

T

Sig.
,50
,670
5
8,20 ,00
,676
3
0

a. Dependent Variable: Keputusan

Berdasarkan tabel diatas ,untuk citra
merek (X1) diperoleh nilai thitung
sebesar 0,947 > ttabel ( 90-2-1 ),
sebesar 0,67 maka Ho ditolak artinya
citra merek berpengaruh positif
terhadap keputusan penggunaan jasa
bimbel Ranking.
Variabel promosi(X2) thitung sebesar
8,203 maka Ho ditolak. Artinya promosi
berpengaruh
positif
terhadap
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keputusan penggunaan jasa bimbel
Ranking.
Uji F
ANOVAa
Sum of
Mean
Square
Squar
Model
s
df
e
1 Regressio
164,62
82,31
2
n
2
1
Residual
161,47 8
1,856
8 7
Total
326,10 8
0 9
a. Dependent Variable: Keputusan

F
44,34
7

Sig.
,000
b

b. Predictors: (Constant), Citra, Promosi

Dari tabel di atas Fhitung sebesar
44,347 > Ftabel ( 0,05:2 vs 90-2-1)
dengan Ftabel sebesar 3,95 maka Ho
ditolak, artinya promosi berpengaruh
positif terhadap keputusan penggunaan
jasa bimbel Ranking.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan,
maka
peneliti
dapat
menyimpulkan beberapa hal sebagai
berikut : Hasil analisis regresi promosi
Y=3,72+0,745X2,
artinya promosi
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan penggunaan jasa
Bimbingan Belajar Ranking Medan
Saran
Saran
saya
setelah
melakukan
penelitian ini adalah :
a. Untuk Promosi dari Bimbingan
Belajar Ranking Medan harus
dipertahankan dan bahkan lebih
ditingkatkan dari segi personal
selling,periklanan dan pemasaran
langsung
b. Bagi
peneliti
selanjutnya
diharapkan agar dapat terus
mengembangkan penelitian ini
dengan meneliti faktor-faktor lain

yang tidak diteliti di dalam
penelitian ini seperti misalnya
meneliti mengenai faktor-faktor
bauran pemasaran sehingga dapat
lebih mengetahui pengembangan
promosi lebih mendalam.
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