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ARSTRAKSI 

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang kompleks seperti saat ini, suatu 
perusabaan perlu adanya untuk menentukan strategi pemasaran dari mulai ia 
mendirikan suatu usaha. Persaingan bisnis yang merata disegala bidang hams terus 
diimbangi dengan menentukan strategi-strategi pasar agar tujuan suatu perusahaan 
dapat tercapai. Raman pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran yang 
biasa digunakan oleh setiap perusahaan. Untuk mencapai tujuan suatu perusahaan 
maka seorang pemasar harus mengorientasikan strateginya pada kebutuhan 
konsumen. Kebutuhan konsumen bisa diketahui apabila seorang pemasar mampu 
mengetahui perilaku konsumen sasarannya. 

Saat ini, pemahaman akan pentingnya perilaku konsumen bagi keberhasilan 
strategi pemasaran telah mendorong perusahaan untuk menganalisa lebih dalam 
faktor-faktor yang mempengaruhi pikiran konsumen. Memaharni konsumen yang 
sangat kompleks secara utuh tidak mudah, karena kompleksnya konsumen ini 
disebabkan oleh faktor manusiawi yaitu adanya kebutuhan manusia yang tidak 
terbatas, faktor internal, dan ekstemal yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen 
pada suatu produk ataupun jasa yang ditawarkan. Perilaku inilah yang perIu dipelajari 
oleh pemasar agar dapat dengan mudab mempengaruhi konsumen agar bersedia 
mengadopsi produk atau jasa yang ditawarkan. 

Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah persepsi konsumen atas 
bauran pemasaran (X) yang terbagi atas produk jasa (Xl), harga (X2), promosi (X3), 
orang! personil (X4), bukti fisik (Xs), dan proses (X;;). Sedangkan variabel terikat (Y) 
adalah keputusan untuk menggunakan jasa Bengke! Mastrip di Surabaya. Data 
dikumpulkan me!alui penyebaran kuesioner kepada 150 orang konsumen yang sedang 
menggunakan Jasa di Bengke! Mastrip di Surabaya, dengan menggunakan metode 
pengambilan sample purposive non random sampling. Data yang diperoleh 
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode regresi Iinier berganda dan diolah 
pada program SPSS. 

Data yang diolah tersebut menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 0.295 + 0.156X1 + 0.114X2 + 0.147& + 0.156X4 + 0.152Xs + 0.194Xt;. Selain 
itu dari uji t tampak bahwa tingkat signifikansi dari ma.~ing-masing variabel bebas 
berada dibawalI 0.05 serta nilai Fhitung yang diperoleh dari uji F sebesar 38,182 dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,000. 

Dari hasil uji t diketahui bahwa secara parsial variabel bebas mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, dan persepsi konsumen atas proses 
(X?) mempunyai nilai paling besar yang artinya mempunyai pengaruh dominan 
diantara nilai ihitung variabel bebas lainnya. Nilai R Square (R2) atau koefisien 
determinasi menunjukkan bahwa sebesar 0,616 atau 61,6% keputusan penggunaan 
jasa secara bersama-sama dipengaruhi oleh persepsi konsumen atas variabel bauran 
pemasaran berupa produk jasa, harga, promosi, personill orang, bukti fisik dan proses 
penyajian jasa. 
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