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ABSTRAKSI 


Salah satu dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
pada bidang pemasaran adalah semakin banyaknya produk sejenis yang 
mempunyai spesifikasi yang relatif sama. Hal ini menyebabkan konsumen 
dihadapkan pada berbagai pilihan produk dalam pengambilan keputusan 
pembelian kain endek sutra. Disamping itu juga akan mendorong timbulnya 
persaingan diantara para penjual. Sebagai akibat dari kalah bersaing dalam 
memasarkan produk, perusahaan tenun ikat Pelangi mengalami penurunan 
penjualan sebesar 25%. Untuk mengatasi masalah ini, Philip Kotler 
mengatakan bahwa perusahaan hendaknya melakukan pemasaran yang 
berorientasi pada konsumen. Oleh karena itu maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi · 
keputusan konsumen pada pembelian kain endek sutra di Sidemen dan 
Klungkung,Bali. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen menurut Henry Assael meliputi: pribadi konsumen, lingkungan, 
dan strategi pemasaran perusahaan. 

Jumlah sampel yang digunakan adalah 200 orang konsumen endek 
sutra. Metode penarikan sampelnya adalah purposive sampling. Teknik 
analisis yang digunakan yaitu uji regresi dengan bantuan program SPSS 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan kuatnya hubungan antara 
variabel bebas (faktor-faktor) dengan variabel tergantung (pembelian endek 
sutra). 

HasH dari analisa statistik menunjukkan bahwa semua faktor tersebut 
berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian kain endek sutra dan dari 
semua faktor tersebut ternyata faktor pribadi konsumen mempunyai 
pengaruh yang paling dominan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi konsumen pada pembelian endek sutra akan membantu 
perusahaan dalam memasarkan produk kepada konsumen. Kemudian 
informasi ini akan dimanfaatkan perusahaan untuk mengembangkan strategi 
pemasaran yang telah diterapkan guna mengatasi persaingan yang terjadi 
sehingga penjualan kain endek sutra meningkat. 
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