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Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey, dimana peneliti melakukan observasi 

dalam pengumpulan data yang dilakukan di Desa Ringin Rejo Kecamatan Ringin Rejo 

Kabupaten Kediri dengan judul “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Pembelian Serbuk Cuci 

Di Desa Ringin Rejo Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh variabel bauran pemasaran terhadap pembelian serbuk cuci Rinso 

dan untuk mengetahui variabel bauran pemasaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap 

pembelian serbuk cuci Rinso di Desa Ringin Rejo Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri. 

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai khususnya bagi perusahaan, diharapkan sebagai 

informasi dalam rangka pengambilan kebijakan dalam pemasaran produk khususnya pada bidang 

bauran pemasaran sehingga dapat dijadikan dasar sebagai penetapan keputusan. Bagi pihak lain 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut, 

khususnya yang berhubungan dengan masalah yang sama yaitu pengaruh bauran pemasaran 

terhadap pembelian produk.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan regresi logistik.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, 

promosi dan saluran distribusi berpengaruh terhadap keputusan pembelian serbuk cuci Rinso di 

Desa Ringin Rejo Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri.Dari variabel bauran pemasaran 

tersebut, ternyata variabel promosi mempunyai pengaruh dominan atau yang memberikan 

kontribusi terbesar terhadap keputusan pembelian serbuk cuci Rinso di Desa Ringin Rejo 

Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa 

saran yaitu sebagai berikut: perusahaan hendaknya lebih menggiatkan usaha promosi yang telah 

dilakukan selama ini, misalnya: iklan-iklan melalui media cetak dan elektronik, pemaparan 

pemakaian Rinso, demonstrasi atas produk dan pameran-pameran serta mengadakan sponsor 

suatu kegiatan sehingga merk produk tersebut lebih banyak dikenal atau diingat oleh konsumen. 

Diharapkan perusahaan mengusahakan agar produk selalu tersedia di pasar. Hal itu disebabkan 

saluran distribusi merupakan faktor yang memberikan kontribusi terbesar kedua pada penelitian 

ini dan keseluruhan variabel tersebut terbukti nyata berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian serbuk cuci Rinso di Desa Ringin Rejo Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten 

Kediri. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi keputusan pembelian serbuk cuci Rinso atau dengan menggunakan metode 

analisis data yang berbeda sehingga memungkinkan dapat menghasilkan pengembangan dari 

penelitian ini. 

 


