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ABSTRACT
This study aims to determine how much influence Promotion and PPnBM 0% on
purchasing decisions during the covid-19 pandemic at PT. Astra International Tbk Medan
either partially or simultaneously. The type of research used is quantitative research. The
population in this study are consumers who make purchases at PT. Astra International Tbk
Medan. The sampling decision-making technique in this study was non-probability
sampling with a total sample of 98 respondents based on the Slovin formula. The types of
data used are primary data and secondary data. Data collection techniques with
questionnaires and observations. The instrument test carried out consists of the Validity
Test and Reliability Test. The results of this study indicate that promotion has a positive
and significant effect on purchasing decisions at PT. Astra International Tbk Medan, with
tcount (4.862) > ttable (1.985) and the significant value of the promotion variable is 0.000
<0.05. Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) has a positive and significant effect on
purchasing decisions during the covid-19 period at PT. Astra Internasional Tbk Medan,
tcount (4.862) ttable (1.985) and the significant value of the variable is 0.000 <0.05.
Simultaneously it is known that Promotion and PPnBM have a positive and significant
impact on purchasing decisions during the covid-19 pandemic at PT. Astra International
Tbk Medan. This is indicated by the value of Fcount 29.825 Ftable 3.03 and a significant
value of 0.000 <0.00. The coefficient of determination is 0.386, meaning that there is very
little variation in the dependent variable explained by the independent variable, while the
remaining 61.4% is explained by other variables not included in this model.
Keywords: Promotion, PPnBM and Purchase Decision
PENDAHULUAN
Latar Belakang.
Dewasa ini dunia dilanda dengan virus
yang sangat meresahkan negara-negara
yang ada didunia. Selain sangat
meresahkan, virus ini juga sangat cepat
penularannya
yang
menyebabkan
transmisikan melalui droplet (percikan
air liur) yang dihasilkan saat orang ynag
terinfeksi
batuk,
bersin
atau

menghembuskan nafas. Virus ini juga
masih bagian dari fenomena yang baru di
dunia. Sehingga masih begitu banyak
usaha
ataupun
penelitian
untuk
menemukan vaksin penawarnya dan
virus tersebut dinamakan dengan virus
corona (COVID-19).
Jelas saja bahwa fenomena ini membawa
pengaruh besar baik di dunia kesehatan,
politik dan juga perekonomian di dunia
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industri.
Industri yang semakin
berkembang juga merupakan tantangan
dari para pebisnis baik lokal maupun
internasional untuk mempertahankan
posisi mereka di pangsa pasar. Tentu
program-program baru ini yang dapat
membantu minat konsumen dan
memepertahankan pelanggan yang
sudah bergabung dengan mereka.
Perekonomian yang merosot di awal
munculnya virus ini sangat membuat
masyarakat terpukul serta kesusahaan,
baik dalam mencari lapangan pekerjaan
maupun mencari kebutuhan hidup
dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
Adapun begitu banyak kebijakan dari
beberapa
pemerintah
untuk
menanggulangi masalah-masalah yang
sedang dihadapi masayarakat, demi
membantu dan meringankan masyarakat
untuk lebih mudah dalam membeli
sesuatu salah satunya yaitu PPnBm 0%.
Yang merupakan salah satu kebijakan
pemerintah dalam mengupayakan serta
memperingan, membantu masyarakat
dalam membeli dan melakukan sesuatu.
PPnBM adalah suatu pajak yang
dikenakan diluar Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan dikhususkan untuk
barang-barang mewah PPnBM ini juga
dikenakan
pemerintah
kepada
masyarakat
sebagai
cara
untuk
menjalankan
fungsi, keseimbangan
beban
pajak
antara
konsumen
berpendapatan rendah dan konsumen
berpendapatan tinggi. Jadi apakah
kebijakan yang dibuat pemerintah ini
tentu sangat berpengaruh dengan
pengambalian keputusan konsumen
yang dipasarkan, sehingga banyak

masyarakat terbantu dalam membeli
sesuatu diperusahaan tersebut.
Contohnya mobil, mobil merupakan
salah satu alat transportasi yang sangat
dibutuhkan dalam suatu keluarga,
misalkan berpergian, jalan-jalan, serta
banyak hal lainnya yang dapat
dipergunakan. Dengan kebijakan yang
dibuat pemerintah demikian, kepada
pihak perusahaan yang menjalankan
kebijakan
PPnBM
0%
terhadap
perusahaan, ini akan sangat berpengaruh
dengan pengambilan keputusan yang di
pasarkan perusahaan, sehingga di masa
pandemi ini, konsumen akan merasa
terbantu dalam melakukan pembeliaan
mobil karena adanya PPnBM 0%.
PPnBM 0% merupakan kebijakan
pemerintah atau peraturan Menteri
keuangan (Kemenkeu) yang dikeluarkan
demi membantu dan memberikan
keringanan terhadap masyarakat serta
konsumen di masa pandemi atau disebut
covid-19. Aturan ini adalah pemberian
insentif pajak pembelian atas barang
mewah (PPnBM) 0% untuk mobil baru.
Pemerintah memangkas tarif PPnBM
atas pembeliaan mobil baru sesuai
kriteria diatas sebesar 100 persen mulai
1Maret-Mei 2021.
PPnBM adalah Pajak Penjualan atas
Barang Mewah. Pada tahun 2021 ini,
pemerintah Indonesia memberikan
relaksasi atau keringanan PPnBM hingga
mencapai 0 persen. Kebijakan ini mulai
berlaku 1 Maret 2021. Menteri
koordinator
bidang
perekonomian
Airlangga
Hartanto
menjelaskan,
skenario besaran relaksasi PPnBM adalah
nol persen pada Maret-Mei, kemudian
50 persen pada Juni-Agustus dan 25
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persen pada September-November
2021. Namun masyarakat perlu bahwa
tidak semua jenis mobil mendapat
keringanan PPnBM, melainkan hanya
mobil dengan kubikasi mesin 1.500 cc
kebawah dengan berpenggerak dua roda
(4x2) atau satu gardan.
PT. Astra Internasional, Tbk (Astra)
merupakan salah satu konglomerat
terdiversifikasi tersebar di Indonesia.
Perusahhan induk investasi ini sering
dianggap barometer perekonomian
Indonesia
karena
kehadirannya
diberbagai sektor (otomotif, agribisnis,
alat berat, pertambangan, energi, jasa
keuangan, teknologi informasi, dan
infrastuktur & logistik).
TINJAUAN PUSTAKA
Manajemen Pemasaran (Marketing
Management)
Manajemen
pemasaran
adalah
penetapan tujuan-tujuan pemasaran
produk
bagi
suatu
organisasi,
perencanaan, dan pelaksanaan aktivitas
untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut,
dan mengukur kemajuan kearah
pencapaiannya.
Pemasaran
adalah
kegiatan atau planning yang sudah
terencana
untuk
menghasilkan
pertukaran yang baik dalam suatu pasar
yang ditargetkan. Tujuannya tidak lain
untuk mendapat keuntungan.
Pemasaran merupakan suatu fungsi
bisnis yang memegang peranan penting
dalam perusahaan. Bidang pemasaran
berupaya
untuk
mengidentifikasi
keinginan dan kebutuhan konsumen
yang belum terpenuhi sekarang dengan
menentukan
pasar
sasaran
dan
membuat program untuk memenuhi

keinginan dan kebutuhan pada pasar
sasaran tersebut. Berikut ini ada
beberapa definisi pemasaran yang
dikemukakan oleh beberapa para ahli,
sebagai berikut:
Pemasaran adalah suatu kegiatan pokok
yang perlu dilakukan oleh perusahaan
baik itu perusahaan barang atau jasa
dalam upaya untuk mempertahankan
kelangsungan hidup usahanya. Hal
tersebut disebabkan karena pemasaran
merupakan
salah
satu
kegiatan
perusahaan, dimana secara langsung
berhubungan dengan konsumen. Maka
kegiatan pemasaran dapat diartikan
sebagai
kegiatan
manusia
yang
berlangsung dalam kaitannya dengan
pasar.
Pemasaran
berhubungan
dengan
mengidentifikasi
dan
memenui
kebutuhan manusia dan masyarakat.
Salah satu definisi dari pemasaran
terpendek
adalah
“memenuhi
kebutuhan secara menguntungkan”.
Pemasaran merupakan salah satu
kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan
oleh
para
pengusaha
untuk
mempertahankan
kelangsungan
hidupnya.,
berkembang
untuk
mendapatkan laba. Berhasil tidaknya
pencapaian tujuan bisnis tergantung
pada keahlian mereka di bidang
pemasaran,
produksi,
keuangan,
maupun bidang lain, selain itu
tergantung pada kemampuan mereka
yang dapat mengkombinasikan fungsifungsi tersebut agar perusahaan berjalan
lancer. Untuk berhasil pemasar harus
memaksimalkan
penjualan
yang
menghasilkan laba dalam jangka
panjang. Jadi pelanggan harus benarbenar merasa kebutuhannya harus
terpenuhi agar perusahaan memperoleh
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kesinambungan usaha yang
penting bagi perusahaan.

sangat

Menurut Kotler dan Keller dalam
Limakrisna
dan
Purba
(2017:5)
“Pemasaran (marketing) adalah proses
perencanaan dan pelaksanaan konsepsi,
penetapan
harga,
promosi,
dan
distribusi, ide, barang dan jasa untuk
mencipakan nilai tukar yang memuaskan
tujuan individu dan organisasi”
Menurut Philip Kotler dalam Sunyoto
(2014 : 18 ) menyatakan pemasaran
adalah “proses sosial dan manajerial
dengan mana seseorang atau kelompok
memperoleh apa yang mereka butuhkan
dan inginkan melalui penciptaan dan
pertukaran produk dan nilai”. Dari
definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa pemasaran merupakan usaha
terpadu untuk menggabungkan rencana
-rencana strategis yang diarahkan
kepada usaha pemuas kebutuhan dan
keinginan konsumen, sehingga dapat
disimpulkan
bahwa
keberhasilan
pemasaran merupakan kunci kesuksesan
keberhasilan dari suatu perusahaan.
Fungsi Saluran Pemasaran
Menurut Kotler dalam Widya, dkk,
(2018:3) menyatakan Anggota saluran
distribusi melaksanakan sejumlah fungsi
saluran pemasaran antara lain :
1. Mengumpulkan informasi tentang
pelanggan saat ini, pesaing, serta
pelaku dan kekuatan lain dalam
lingkungan pemasaran.
2. Mengembangkan dan menyebar
luaskan komunikasi persuasi untuk
mendorong pembelian.
3. Mencapai kesepakatan harga dan
persyaratan lain sehingga transfer
kepemilikan dapat dipengaruhi.

4. Memesan kepada prosuden.
5. Mendapatkan dana untuk membiayai
persediaan pada berbagai tingkat
dalam saluran pemasaran.
6. Mengasumsi
resiko
yang
berhubungan
dengan
pelaksaan
pekerja saluran.
7. Menyediakan
penyimpanan
dan
pergerakan dari produk fisik secara
lancar.
8. Menyediakan
tagihan
untuk
pembayaran pembeli melalui bank
atau institusi keuangan lainnya.
9. Mengawasi perpindahan kepemilikan
sebenarnya dari suatu organisasi atau
orang dari keorganisasian atau orang
lain.
Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
Bauran pemasaran atau kumpulan
variabel pemasaran yang digunakan
untuk mencapai tujuan pemasaran pada
pasar
yang
ditargetkan.
Secara
sederhana, bauran pemasaran adalah
strategi yang memadukan kegiatankegiatan pemasaran dalam satu waktu
untuk meningkatkan penjualan produk
atau jasa. Bauran pemasaran adalah
kumpulan faktor-faktor yang dapat
dimanfaatkan
perusahaan
untuk
membuat
konsumen
membeli
produknya.
Sedangkan menurut zeithalm and Bitner
dalam
Ramadhanti
(2017:
271)
menyatakan bahwa konsep bauran
pemasaran tradisional terdiri dari 4P
yaitu : “Produk, Harga, Tempat dan
Promosi”.
Sementara itu, untuk pemasaran jasa
perlu bauran pemasaran yang diperluas
dengan
penambahan
unsur
non
tradisional yaitu, orang , bukti fisik, dan
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proses, maka menjadi 7P. Masing –
masing dari tujuan bauran pemasaran
tersebut saling berhubungan dan
tergantung satu sama lainnya dan
mempunyai suatu bauran yang optimal
sesuai dengan karateristik segmennya.
Promosi
Promosi adalah sebuah promosi dari
penjual dan pembeli yang berasal dari
informasi yang tepat bertujuan untuk
merubah sikap dan tingkah laku pembeli,
yang tadinya tidak mengenal menjadi
mengenal, sehingga menjadi pembeli
yang tetap mengingat produk tersebut.
Berdasarkan pengertian ini maka
promosi merupakan aktifitas komunikasi
yang berasal dari informasi yang tepat.
Informasi yang tepat merupakan rujukan
bagi suatu keberhasilan komunikasi.
Seseorang pemasar akan berhasil dalam
komunikasinya jika mampu membeikan
informasi yang benar.
Sistaningrum (2002:98) mengungkapkan
promosi merupakan upaya atau kegiatan
perusahaan
dalam
mempengaruhi
“consument actual” maupun “consument
potencial” agar mereka mau melakukan
pembeliaan terhadap produk yang
ditawarkan, saat ini atau dimasa yang
akan datang. Konsumen actual adalah
konsumen yang langsung membeli
produk yang ditawarkan pada saat atau
sesaat setelah promosi produk tersebut
yang dilancarakan perusahaan.
Indikator Promosi
Menurut Kotler dan Keller (2009)
prom.osi penjualan memiliki indikator –
indikator sebagai berikut:
1. Frekuensi penjualan adalah jumlah
promosi yang dilakukan dalam suatu

2.

3.

4.

waktu melalui media promosi
penjualan.
Kualitas promosi adalah tolak ukur
seberapa baik promosi yang
dilakukan, misalnya seperti konten
isi, desain yang menarik, posisi dan
media yang digunakan, dan lain
sebagainya.
Ketepatan waktu atau kesesuaian
sasaran merupakan faktor yang
diperlukan untuk mencapai target
yang diinginkan perusahaan.
Waktu promosi adalah seberapa
lamanya masa atau tanggang waktu
promosi yang dilakukan oleh
perusahaan.

PPnBM 0%
PPnBM 0% adalah Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah atau barang-barang yang
tergolong mewah. PPnBm 0% ini adalah
suatu kebijakan pemerintah yang
dikeluarkan kementerian keuangan
(Kemenkeu) yang resmi mengeluarkan
aturan untuk pemberian intensif pajak
penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0
persen untuk mobil baru. Setidaknya,
ada 21 mobil baru yang bisa turun harga
hingga puluhan juta rupiah karena
insentif pajak PPnBM 0 persen.
Aturan ini adalah aturan Menteri
Keuangan
(PMK)
Nomor
20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas
Penyerahan Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah Berupa Kendaraan
Bermotor Tertentu yang Ditanggung
Pemerintah Anggaran 2021. Dengan
aturan ini, pemerintah memangkas
PPnBM mobil baru hingga akhir 2021 ini
dengan tarif yang turun berjenjang
selama tiga bulanan.
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Berdasarkan
PMK
20/2021
ini
menyebutkan, pertama, intensif PPnBM
mobil ini berlaku untuk jenis sedan atau
station wagon dengan motor bakar cetus
api atau nyala kompresi (diesel atau semi
diesel) dengan kapasitas isi silinder
sampai 1.500 cc.
Kedua, relaksasi PPnBM berlaku untuk
kendaraan bermotor pengangkutan
kurang dari 10 orang, termasuk
pengemudi sedan atau station wargon,
dengan motor bakar cetus api atau nyala
kompresi dengan sistem satu gardan
penggerak 4x2 berkapasitas isi silinder
sampai 1.500 cc.
Ketiga relaksasi PPnBM 0 % ini berlaku
jika jumlah penggunaan komponen yang
berasal dari hasil produksi didalam
negeri yang dimanfaakan dalam kegiatan
produksi kendaraan bermotor minimal
70%. Adapun dalam pasal 5 aturan
tersebut, relaksasi PPnBM berlaku mulai
Maret-Desember 2021 dengan tarif
sebagai berikut:
Pemerintah memangkas tarif PPnBM
atas pembeliaan mobil baru sesuai
kriteria diatas sebesar 100 persen mulai
1 Maret-Mei 2021.
1. Adapun tarif PPnBM yang berlaku
pada Juni-Agustus 2021 berkurang
menjadi 50 persen.
2. PPnBM bagi mobil baru untuk
periode September-Desember 2021
berkurang lagi hanya menjadi 25
persen.
3. Dasar Dibuatnya PPnBM 0 %
a. Dasar dibuatnya PPnBM 0 persen
alasannya yaitu untuk pembebasan
pajak mobil konvensional pada masa
pandemi, demi meringankan serta
membantu
masyarakat
untuk
pembelian
kendaraan.
Dengan

adanya relaksasi pajak PPnBM 0
persen ini, tentu bisa membuat
harga mobil baru jauh menjadi lebih
murah. Kondisi itu tentu bisa jadi
banyak orang akan lebih memilih
beli mobil baru ketimbang mobil
bekas.
Proses
Pengambilan
Pembelian
Mengenali
Kebutuhan

Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan

Keputusan
Membeli

Perilaku
Pasca
Pembelian

Gambar 2.1
Proses Pengambilan Keputusan
Pembelian
Sumber: Setiadi (2010)
Mengenali Kebutuhan.
Proses membeli diawali saat pembeli
menyadari adanya masalah kebutuhan.
Pembeli menyedari terdapat perbedaan
antara kondisi scsungguhnya dengan
kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan
ini dapat disebabkan oleh rangsangan
internal dalam kasus pertama dari
kebutuhan normal sescorang, yaitu rasa
lapar, dahaga meningkat hingga suatu
tingkat tertentu dan perubahan menjadi
dorongan
Pencarian informasi.
Seorang konsumen yang mulai timbul
minatnya akan terdorong untuk mencari
informasi lebih banyak. Kita dapat
membedakan dua tingkat yaitu keadaan
tingkat pencarian informasi yang sedangsedang saja yang disebut perhatian yang
meningkat. Proses mencari informasi
secara aktif dimana ia mencari bahanbahan bacaan, menelpon ternantemannya, dan melakukan kegiatan-
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kegiatan mencari untuk mempelajari
yang lain.

dibeli, tetapi akan terus berlangsung
hingga periode sesudah pembelian.

Evaluasi altematif.
Bagaimana
konsumen
memproses
informasi tentang pilihan merek untuk
membuat keputusan akhir? Ternyata
tidak ada proses evaluasi yang sederhana
dan tunggal yang digunakan oleh
konsumen atau bahkan oleh satu
konsumen pada seluruh situasi membeli.
Ada
beberapa
proses
evaluasi
keputusann. Kebanyakan model dari
proses evaluasi konsumen sekarang
bersifat
kognitif,
yaitu
mereka
memandang
konsumen
sebagai
pembentuk peniaian lerhadap produk
terutama
berdasarkan
pada
pertimbangar yang sadar dan rasional.
Konsumen mungkin mengembangkan
seperangkat kepercayaan merek tentang
dimana setiap merek bereda pada ciri
masing-masing. Kepercayaan merek
menimbul kan citra merek.

Faktor faktor yang mempengaruhui
keputusan pembelian
Menurut Tantri (2012:112) mengatakan
faktor
faktor
utama
yang
mempengaruhui perilaku pembelian
adalah:
Faktor Budaya
Faktor-faktor
budaya
mempunyai
pengarug yang paling luas dan
mendalam terhadap perilaku konsumen.
Kita akan membahas peranan yang
dimainkan oleh kultur, subkultur, dan
kelas sosial pembeli.

Keputusan membeli.
Pada
tahap
evaluasi,
konsumen
membentuk preferensi terhadap merek
rerek yang terdapat pada perangkat
pilihan.
Korsumen
murgkin
juga
membentuk tujuan membeli untuk
merek yang paling disukai.
Perilaku sesudah pembelian.
Sesudah pembelian terhadap suatu
produk yang dilakukan konsumen akan
mengalami beberapa tingkat kepuasan
atau ketidakpuasan. Konsumen tersebut
juga akan terlibat dalam tindakantindakan sesudah pembelian dan
penggunean produk yang akan menarik
minat pemasar. Pekerjaan pemasar tidak
akan berakhir pada saat suatu produk

Kultur (kebudayaan) adalah deteminan
paling fundamental dari keinginan dan
perilaku seorang. Anak memperoleh
serangkaian nilai (values), perspsi,
preferensi
dan
perilaku
melalui
keluarganya dan istitusi-istitusii utama
lainnya. Seorang anak yang dibesarkan di
Asia mendapat nilai-nilai berikut:
hubungan
keluarga
dan
pribadi,
kepatuhan, kepercayaan (trust), respek
pada orang orang yang lebih tua, dan
kesalehan.
Subkultur
mencakup
kebangsaan,
agama, kelompok ras, dan daerah
geografis. Banyak subkultur membentuk
segmen pasar yang penting, dan para
pemasar kerapkali merancang produk
dan
program
pemasaran
yang
disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Kelas Sosial adalah divisi atau kelompok
yang relatif homogen dan tetap dalam
suatu masyarakat, yang tersusun secara
hierarkis dan anggota anggotanya
memiliki nilai, minta, dan perilaku yang
mirip.
Faktor Sosial
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Perilaku seorang konsumen juga
dipengaruhui oleh faktor faktor sosial
seperti kelompok acuan (kelompok
referensi), keluarga, serta peran dan
status sosial.
Kelompok acuan
Seseorang terdiri dari semua kelompok
yang mempunyai pengaruh langsung
(tatap muka) atau pengaruh tidak
langsung terhadap sikap atau perilaku
seseorang. Kelompok-kelompok yang
mempunyai pengaruh langsung terhadap
seseorang
disebut
kelompok
keanggotaan (membership groups). Ini
merupakan kelompok dimana orang
tersebut ikut serta dan berinteraksi.
Sebagian merupakan kelompok primer,
seperti keluarga, teman, tetangga, dan
rekan kerja, yang mana orang tersebut
secara terus menerus berinteraksi
dengan mereka.
Keluarga merupakan acuan primer yang
paling
berpengaruh.
Kita
bisa
membedakan dua keluarga dalam
kehidupan pembeli. Keluarga orientasi
(family or orientation) terdiri dari
orangtua seseorang. Dari orangtua,
seseorang
memperoleh
orientasi
terhadap agama, politik dan ekonomi
serta pemahaman atas ambisi pribadi,
penghargaan pribadi dan cinta. Bahkan
jika pembeli sudah tidak lagi terlalu
sering berinteraksi dengan orangtuanya,
pengaruh orangtua terhadap perilaku
pembeli tersebut bisa saja tetap
signifikan dan keluarga prokreasi (family
or procreation) seseorang, yakni
pasangan hidup (suami/istri) dan anak
anaknya. Keluarga merupakan organisasi
pembelian konsumen yang paling
penting dalam masyarakat, dann telah
diteliti secara ekstensif.

Peran dan Status
Seseorang berpartisipasi dalam banyak
kelompok sepanjang hidupnya- Keluarga,
klub, organisasi. Posisi orang tersebut
dalam setiap kelompok dapat ditentukan
berdasarkan peran dan status. Orang
akan
memilih
produk
yang
mengomunikasikan peran dan status
mereka dalam masyarakat. Para pemasar
menyadari potensi symbol status dari
produk dan merek. Meskipun demikian,
symbol status berbeda-beda menurut
kelas-kelas sosiial dan juga lokasi
geografis.
Faktor Pribadi
Keputusan seorang pembeli juga
dipengaruhuui oleh karakteristik pribdai,
yaitu usia pembeli dan tahap siklus
hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya
hidup, serta kepribadian dan konsep diri
pembeli.
Faktor Psikologis
Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi
pula oleh 4 faktor psikoligis utama –
motivasi,
presepsi,
pengetahuan
(learning), serta keyakinan dan sikap.
Indikator Keputusan Pembelian
Menurut Philip Kotler (dalam Lianardi
2012:479),
ada
enam
indikator
keputusan pembelian, yaitu:
1. Pemilihan Produk (Product Choice),
konsumen menentukan produk
mana yang akan dibeli, konsumen
akan membeli produk yang memiliki
nilai baginya. Perusahaan harus
mengetahui produk seperti apa yang
diinginkan konsumen.
2. Pemilihan Merk (Brand Choice),
konsumen harus menentukan merk
mana yang akan dibeli, setiap merek
memiliki
perbedaan-perbedaan
tersendiri. Dalam hal ini perusahaan
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3.

4.

5.

6.

ini harus mengetahui bagaimana
konsumen memilih sebuah merek.
Pemilihan Saluran Pembelian (Dealer
Choice),
konsumen
harus
mengambil
keputusan
tentang
penyalur
mana
yang
akan
dikunjungi.
Setiap
konsumen
berbeda-beda
dalam
hal
menentukan
penyalur,
dapat
dikarenakan faktor lokasi yang
dekat,
harga
yang
murah,
persediaan barang yang lengkap,
kenyamanan
berbelanja,
dan
keleluasaan tempat.
Penentuan
Waktu
Pembelian
(Purchase
Timing),
keputusan
konsumen dalam pemilihan waktu
pembelian dapat berbeda-beda.
Jumlah Pembelian, konsumen dapat
mengambil
keputusan
tentang
seberapa banyak produk yang akan
dibelinya
pada
suatu
saat.
Pembelian yang dilakukan mungkin
lebih dari satu jenis produk. Dalam
hal
ini
perusahaan
harus
mempersiapkan banyaknya produk
sesuai dengan keinginan yang
berbeda-beda dari para pembeli.
Metode Pembayaran, konsumen
dapat mengambil keputusan tentang
metode pembayaran yang akan
dilakukan
dalam
pengambilan
keputusan konsumen menggunakan
produk atau jasa. Saat ini keputusan
pembelian dipengaruhi oleh tidak
hanya aspek budaya, lingkungan,
dan keluarga, keputusan pembelian
juga dipengaruhi oleh teknologi yang
digunakan
dalam
transaksi
pembelian sehingga memudahkan
konsumen
untuk
melakukan
transaksi baik didalam maupun
diluar rumah.

Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Ho
: Tidak ada pengaruh promosi
terhadap keputusan pembelian
Konsumen dimasa pandemi covid-19
pada PT. Astra Internasional Tbk Medan
H1
: Terdapat pengaruh promosi
terhadap
keputusan
pembeliaan
konsumen dimasa pandemi covid-19
pada PT. Astra Internasional Tbk Medan
Ho
: Tidak ada pengaruh PPnBM 0 %
terhadap keputusan pembelian
konsumen dimasa pandemi covid 19
pada PT. Astra Internasional Tbk Medan
H1
: Terdapat pengaruh PPnBM 0 %
terhadap keputusan pembelian
konsumen dimasa pandemi covid 19
pada PT. Astra Internasional Tbk Medan
Ho
: Tidak ada pengaruh promosi
dan PPnBM 0 % secara simultan
terhadap
keputusan
pembelian
konsumen dimasa pandemi covid 19
pada PT. Astra Internasional Tbk Medan
H1
: Terdapat pengaruh promosi dan
PPnBM 0 % secara simultan
terhadap
keputusan pembelian konsumen dimasa
pandemi covid 19 pada PT. Astra
Internasional Tbk Medan
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah
dengan
menggunakan
pendekatan
kuantitatif, karena tujuan dari penelitian
ini adalah menguji pengaruh Promosi
dan PPnBM 0% terhadap keputusan
pembelian pada PT. Astra Internasional.
Tbk. Penelitian ini dilaksanakan di PT.
Astra Internasional Tbk Medan, Jln.
William
Iskandar
No.29
Medan.
Penelitian dilakukan Maret sampai
dengan September 2021.
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Menurut Nalom Siagian (2021:53),
populasi dapat dikatakan “kumpulan”
banyak sampel penelitian, sehingga
didalam penelitian sangat diperlukan
penentuan sampel tersebut sebagai cara
untuk “memudahkan” dalam membaca
fenomena atau realitas yang ada,
Sedangkan sampel adalah refleksi
langsung dari populasi, dimana potret
realitas yang akan di data berada
sepenuhnya dalam sampel tersebut.
Yang menjadi sasaran populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
konsumen yang melakukan pembelian
sejak kebijakan PPnBM 0% diberlakukan
pemerintah pada Maret 2021 sebanyak
98 orang. Sampel harus dapat
menggambarkan keadaan populasi yang
sebenarnya. Dalam penentuan sampel
dalam penelitian ini menggunakan
rumus Sampling Jenuh dimana jumlah
populasi diangkat menjadi sampel
penelitian yaitu sebanyak 98 . Jenis data
yang digunakan yaitu data primer yang
diperoleh secara langsung dari sumber
aslinya dan Data yang diperoleh peneliti
secara tidak langsung melalui media
perantara. Dalam penelitian ini skala
pengukuran yang dibuat adalah skala
Likert dan dalam melakukan penelitian
terhadap variabel-variabel maka setiap
jawaban
dari
pernyataan
atau
pertanyaan yang diajukan akan diberikan
skor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sejarah
Perusahaan
PT.
ASTRA
INTERNASIONAL Tbk Medan
PT Astra Intenasional Tbk didirikan di
Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah
perusahan perdagangan umum dengan

nama Astra Internasional Inc Pada tahun
1990, telah dilakukan perubahan nama
PT Astra Intenasional Tbk, dalam
penawaran umum perdana saham
Perseroan
kepada
masyarakat.
Kepemilikan Astra bersama dengan
Standard cartered Bank Mencapai 89,12
persen sejak 2006 sampai dengan 2020.
Saat ini sebanyak 50,11 persen saham
PT.Astra Internasional dikuasai oleh
Jardie ycle dan arriage Limited, sebuah
perusahaan yang berbasis di Singapura.
Produk yang dijalankan dan dihasilkan PT
Astra Internasional Tbk Medan yaitu
Auto 2000 jaringan jasa penjualan,
perawatan, perbaikan dan penyediaan
suku cadang Toyota yang manajemennya
ditangani penuh oleh PT Astra
Internasional Tbk. Lokasi PT Astra
Internasional Tbk yaitu jln. Cemara.
Lokasi ini yaitu sangat strategis karena
berada
ditengah-tengah
pusat
keramaian. Kegiatan promosi yang
diterapkan PT Astra Internasional Tbk
yaitu membangun relasi, penggunaan
media cetak, pemasaran melalui mulut
kemulut, brosur serta promosi-promosi
lainnya dengan cara inilah yang
membuat volume penjualan melambung
pesat.
Identitas Responden
Responden
yang
diambil
dalam
penelitian ini adalah pembeli Mobil sejak
diadakannya PPnBM 0% di PT.Astra
Internasional Tbk sebanyak 98 orang.
Karakteristik responden ini meliputi Jenis
Kelamin, Usia, Pekerjaan, Pendapatan.
tampak Jenis Kelamin Responden
terdapat 58 orang atau 57,4% jenis
kelamin laki-laki dan 40 orang atau
39,6% jenis kelamin Perempuan, dimana
responden laki-laki dan Perempuan
iperoleh dengan tingkat Validitas 100%,
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artinya tidak ada responden jenis
kelamin laki-laki dan perempuan yang
tidak di olah.
Responden yang memiliki Usia 20-29
tahun sebanyak 17 orang atau 16,8%,
umur 30-39 orang sebanyak 13 orang
atau12,9%, umur 40-49 orang sebanyak
34 orang atau 33,7%, umur 50-59
sebanyak 19 orang atau 18,8%, umur >
60 sebanyak 15 orang atau 14,9%.
Sehingga disimpulkan Umur terendah
adalah umur 30-39 sebanyak 13 orang
dan umur terbanyak adalah umur 40-49
sebanyak 34 orang.
Responden dimana pekerjaan sebagai
Pegawai Negeri sebanyak 18 orang atau
17,8%, pekerjaan sebagai Pegawai
Swasta sebanyak 19 orang atau 18,8%,
pekerjaan sebagai Wiraswasta sebanyak
39 orang atau 38,6%, pekerjaan lainnya
sebanyak 22 orang atau 21,8%. Sehingga
disimpulkan
Responden
dengan
pekerjaan terbanyak adalah pekerjaan
Wiraswasta sebanyak 39 orang.
Responden dimana pendapatan dengan
gaji 2 jt-3 jt sebanyak 26 orang atau
25,7%, pendapatan dengan gaji 4 jt- 5 jt
sebanyak 33 orang atau 32,7%,
pendapatan dengan gaji > 5 jt sebanyak
39 orang atau 38,6%. Sehingga
disimpulkan bahwa Responden dengan
pendapatan tertinggi adalah > 5 jt
sebanyak 39 orang.
Uji Instrumen Penelitian
Uji Validitas
Uji
Validitas
dilakukan
dengan
membandingkan rhitung dengan rtabel,
jika rhitung ≥ rtabel dengan nilai
signifikansinya sebesar 5% (0,05) maka
instrumen atau item-item pernyataan

dinyatakan valid. Persentase kelayakan
Kuesioner untuk item pernyataan pada
setiap variabel sebesar 100% nilai
tersebut diperoleh dari tabel kuesioner 7
pernyataan
setiap
variabel
yang
dinyatakan valid karena r hitung lebih
besar dari r tabel dimana jumlah
respondennya sebanyak 98 orang
sehingga nilai Df adalah 96 (Df=N-2) pada
taraf signifikan 5% (0,05) adalah 0,167.
Uji Validitas Promosi (X1) diperoleh
rhitung ≥ rtabel (0,167) sehingga dapat
dinyakan bahwa item pernyataan
variabel Promosi (X1) adalah Valid. Uji
Validitas PPnBM 0% (X2) diperoleh
rhitung ≥ rtabel (0,167) sehingga dapat
dinyakan bahwa item pernyataan
variabel PPnBM 0% (X2) adalah Valid. Uji
Validitas Keputusan Pembelian (Y)
diperoleh rhitung ≥ rtabel (0,167)
sehingga dapat dinyakan bahwa item
pernyataan
variabel
Keputusan
Pembelian (Y) adalah Valid.
Uji Reabilitas
Uji Reabilitas dalam Penelitian ini
delakukan
dengan
menggunakan
Cronbach Alpha sebesar ≥ 0,70 sehingga
instrumen penelitian dapat dinyakan
Reliabel. Uji Reabilitas Promosi (X1)
crobanch’s Alpha sebesar 0,815 yang
lebih besar dari 0,700 sehingga
instrumen penelitian pada variabel
Promosi (X1) dinyatakan Reliabel. Uji
Reabilitas PPnBM 0% (X2) crobanch’s
Alpha sebesar 0,837 yang lebih besar
dari 0,700 sehingga instrumen penelitian
pada variabel PPnBM 0% (X2) dinyatakan
Reliabel. Uji Reabilitas Keputusan
Pembelian (Y) crobanch’s Alpha sebesar
0,839 yang lebih besar dari 0,700
sehingga instrumen penelitian pada
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variabel
Keputusan
dinyatakan Reliabel.

Pembeli

(Y)

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal. Untuk mendeteksi
apakah residual berdistribusi normal
atau tidak yaitu dengan menggunakan
analisis grafik atau lebih dikenal di SPSS
yakni Normal Probability Plot (Normal PP Plot). Titik-titik pada gambar menyebar
disekitar garis diagonal dan mengikuti
arah garis diagonal sehingga dapat
disimpulkan bahwa data penelitian ini
berdistribusi Normal atau tidak terjadi
Normalitas pada penelitian ini.
Selain itu Normalitas dapat diketahui
dengan menggunakan uji KolmogorovSmirnov pada alpha 5%. Jika nilai
signifikan dari pengujuan KolmogorovSmirnov lebih besar dari 0,05 berarti
data Normal.
Uji Kolmogorov-Smirnov
Uji Normalitas berdasarkan KolmogorovSmirnov dimana Asymp.sig-nya sebesar
200 yang lebih besar dari 5% (0,05),
sehingga dapat disimpulkan bahwa data
penelitian ini berdistribusi Normal atau
tidak terjadi Normalitas.
Uji Heteroskedatisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dan
residual
satu
pengamatan
kepengamatan yang lain. Jika tidak ada
pola yang jelas, serta titik-titik menyebar
di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada
sumbu
Y,
maka
tidak
terjadi
heteroskendastisitas.

Titik-titik menyebar secara acak dan
tidak membentuk suatu pola tertentu
dengan jelas baik diatas maupun
dibawah angka 0 pada sumbu Y,
sehingga disimpulkan bahwa data pada
penelitian ini berdistribusi Normal atau
tidak terjadi Heteroskedastisitas.
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas ini diperlukan untuk
mengetahui ada tidaknya variabel
independen yang memiliki kemiripan
dengan variable independen lain dalam
satu
model.
Uji
multikolinieritas
dilakukan menghitung nilai variance
inflation factor (VIF) dari tiap-tiap
variabel independen. Nilai VIF <10,00
dan nilai Tolerance > 0,10 maka
menunjukkan bahwa korelasi antar
variabel independen masih bisa ditolerir.
nilai Tolerance pada variabel Promo (X1)
dan variabel PPnBM 0% sebesar 0,775 >
0,10 dan nilai VIF sebesar 1,290< 10,00,
sehingga dapat disimpulkan bahwa data
penelitian ini berdistribusi Normal atau
tidak terjadi Multikolinearitas.
Uji Hipotesis
Uji Parsial
Uji t dilakukan untuk mengetahui
besarnya pengaruh masing- masing
variable independen secara individual
terhadap variable dependen. Dengan
nilai signifikansi 5% (0,05)
Uji Parsial Promosi (X1)
Nilai signifikan Promosi (X1) adalah 0,000
< 0,05 dengan
nilai thitung 4,862 > nilai ttabel 1,985
(0,05;
n-k-1).
Sehingga
dapat
disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1
diterima artinya terdapat pengaruh
promosi terhadap keputusan pembelian
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konsumen pada masa pandemi Covid-19
di PT. Astra Internasional Tbk Medan
Uji parsial PPnBm 0% (X2)
Nilai signifikan PPnBM 0% (X2) adalah
0,004 < 0,05 dengan nilai thitung 2,977 >
nilai ttabel 1,985 (0,05; n-k-1). Sehingga
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan
H1 diterima artinya PPnBM 0%
berpengaruh keputusan pembelian
konsumen dimasa pandemi Covid-19
pada PT. Astra Internasional Tbk Medan.
Uji Simultan
Uji Simultan yaitu uji untuk melihat
bagaimanakah pengaruh semua variabel
bebasnya
secara
bersama-sama
terhadap variabel terikatnya. Untuk
mengetahui signifikan atau tidak
pengaruh secara bersama-sama atau
variabel bebas terhadap variabel terikat
maka digunakan probability sebesar 5%
(α = 0,05). nilai Fhitung 29,825 > nilai
ttabel 3,03 (df1= k-1; df2= n-k). Sehingga
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan
H1 diterima artinya terdapat pengaruh
promosi dan PPnBM 0 % secara simultan
terhadap
keputusan
pembelian
konsumen dimasa pandemi Covid-19
pada PT. Astra Internasional Tbk Medan
Uji Koefisien Determinasi
Nilai R2 (R squre) sebesar 0,386 dari hasil
ini dijelaskan bahwa Promosi (X1) dan
PPnBM 0% (X2) memberikan pengaruh
terhadap
Keputusan Pembelian (Y)
sebesar 38,6% dan selebihnya 61,4%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan kedalam model penelitian
ini.
PEMBAHASAN
Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan
Pembelian

Berdasarkan Uji Parsial Promosi (X1)
diketahui Nilai signifikannya adalah
0,000 < 0,05 dengan nilai thitung 4,862 >
nilai ttabel 1,985 (0,05; n-k-1). Sehingga
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan
H1 diterima yang artinya Promosi
berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap Keputusan Pembelian.
Promosi sangat perlu dijalankan disuatu
perusahaan terutama perusahaan besar
seperti PT.Astra Internasional Tbk, Hal ini
akan mempermudah masyarakat atau
konsumen untuk mengetahui informasi
mengenai produk yang ditawarkan.
Perusahaan yang membuat promosi
dengan mendisain secara unik dan
memberikan
informasi
lengkap
mengenai
produk
akan
menarik
perhatian konsumen sehingga akan
mempengaruhi
keputusan
pembeli
dalam memilih produk. PT. Astra
Internasional Tbk melakukan Promosi
mengenai produk yang dijual melalui
Media Sosial, Media cetak seperti
Brosur, Spanduk dan melalui Televisi. Hal
ini lah yang membuat masyarakat tahu
mengenai informasi Produk yang di
tawarkan
perusahaan
PT.
Astra
Internasional Tbk.
Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah ( PPnBM ) 0 % Terhadap
Keputusan Pembelian
Berdasarkan Uji Parsial PPnBM 0% (X2)
diketahui Nilai signifikannya adalah
0,004 < 0,05 dengan nilai thitung 2,977 >
nilai ttabel 1,985 (0,05; n-k-1). Sehingga
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan
H1
diterima
atau
PPnBM
0%
berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap Keputusan Pembelian.
PPnBM adalah suatu pajak yang
dikenakan diluar Pajak Pertambahan
Nilai (PPN)
dan dikhususkan untuk
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barang-barang mewah PPnBM ini juga
dikenakan
pemerintah
kepada
masyarakat
sebagai
cara
untuk
menjalankan
fungsi, keseimbangan
beban
pajak
antara
konsumen
berpendapatan rendah dan konsumen
berpendapatan tinggi. Jadi apakah
kebijakan yang dibuat pemerintah ini
tentu sangat berpengaruh dengan
pengambalian keputusan konsumen
yang dipasarkan, sehingga banyak
masyarakat terbantu dalam membeli
sesuatu diperusahaan tersebut.
Pengaruh Promosi Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah (PPnBM)
0%
Terhadap Keputusan Pembelian
Berdasarkan Uji Simultan Promosi (X1)
dan PPnBM 0% (X2) diketahui Nilai
signifikannya adalah 0,000 < 0,05 dengan
nilai Fhitung 29,825 > nilai ttabel 3,03
(df1= k-1; df2= n-k). Sehingga dapat
disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1
diterima atau Promosi (X1) dan PPnBM
0% (X2) berpengaruh signifikan secara
Simultan
terhadap
Keputusan
Pembelian (Y).
Pengaruh promosi dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah ( PPnBM ) 0 %
memiliki
pengaruh
terhadap
kelangsungan Hidup Perusahaan .
Dengan adanya PPnBM 0 % agar
terciptanya keseimbangan pembebanan
pajak
antara
konsumen
yang
berpenghasilan rendah konsumen yang
berpenghasilan
tinggi
Untuk
mengendalikan
pendalian
pola
komsumsi atas Barang Kena Pajak ( BKP )
yang tergolong mewah

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan mengenai suatu kajian
tentang Pengaruh Promosi Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah ( PPnBM )
0 % terhadap keputusan Pembelian
Dimasa Pandemi Di PT . Astra
Internasional Tbk , dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Promosi
berpengaruh
signifikan
secara parsial terhadap keputusan
pembelian.
2. Kemampuan Promosi (X1) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (X2)
yang digunakan dalam penelitian ini
memiliki kemampuan yang kuat
dalam
menjelaskan
variabel
Keputusan Pembelian (Y), yakni
sebesar38,6 % dan sisanya 64,4 %
dipengaruhui oleh variabel lain yang
tidak dimasukkan dalam penelitian.
Saran
1. PT . Astra Internasional Tbk Medan
diharapkan
dapat
terus
meningkatkan dan mempertahankan
produk yang berkualitas sehingga
menjadi patokan bagi konsumen
dalam memutuskan untuk membeli
suatu produk.
2. Diharapkan
untuk
peneliti
selanjutnya untuk meneliti faktorfaktor yang membuat tiap harinya
promosi penjualan tidak stabil.
3. Disarankan untuk tetap terus
mempertahankan strategi promosi
penjualan dengan harga yang telah
ditetapkan seperti harga diskon dan
harga terjangkau.
4. Disarankan
variabel
promosi
sebaiknya
tetap
dapat
mempertahankan promosi-promosi
yang telah dijalankan oleh Pt. Astra
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Internasional Tbk Medan karena
promosi
dapat
mempengaruhi
konsumen
untuk
melakukan
pembelian.
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