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ABSTRAK

The bath soap market is constantly changing and competition is getting tougher with
the emergence of bath soaps that have a clearer positioning, such as beauty soap, whitening soap,
family soap to health soap. Increasing lifestyles of people in Indonesia and changing habits where
bathing is no longer just using soap, but by adding fragrance and comfort when wearing it. The
higher purchasing power of consumers for a product encourages companies to further improve
the quality of their products. The purpose of this study is to analyze the effect of Integrated
Promotion and Positioning Excellence on Purchasing Decisions in Lux Bath Soap. The population
in this study are consumers in the city of Ambon who use Lux bath soap. The sample in this study
were 100 people who bought lux bath soap taken by purposive sampling. The data collection is
done by using a questionnaire. The data analysis method used is SPSS version 16.
The results of multiple regression analysis namely Y = 0.501 X1 + 0.218 X2 The most influential
independent variable on the dependent variable is the integrated Promotion variable (0.501),
followed by the Positioning Excellence variable (0.218). T test results show that all independent
variables, namely (integrated promotion and positioning superiority) have a significant positive
effect on the dependent variable (purchasing decisions) where all independent variables obtain a t
value greater than t table with a sig level of less than 0.05. And the coefficient of determination (R
Square) obtained by 0.309 this means that 30.9% of purchasing decisions can be explained by
integrated promotion variables and positioning excellence, while the remaining 69.1% is influenced
by other variables not examined in this study .
Keywords: Integrated Promotion, Positioning Excellence, Purchasing Decisions
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PENDAHULUAN
Produsen mengetahui bahwa setiap
konsumen memiliki banyak kebutuhan yang
harus terpenuhi seperti sandang, pangan dan
papan. Sama halnya akan kebersihan tubuh,
tubuh perlu di bersihkan dengan
menggunakan sabun. Dan konsumen
menggunakan sabun mandi itu setiap
harinya. Produk sabun mandi mempunyai
banyak varian merek dan bahkan memiliki
keunikan dengan varian rasa keharuman
yang berbeda setiap mereknya. Industri
sabun mandi sendiri terdiri dari berbagai
pemain dengan berbagai segmen dan posisi
yang ditawarkan.
Pasar sabun mandi yang terus
berubah dan persaingan semakin ketat
dengan munculnya sabun mandi yang
memilliki positioning lebih jelas, seperti
sabun kecantikan, sabun pemutih, sabun
keluarga hingga sabun kesehatan. Semakin
meningkatnya gaya hidup masyarakat di
Indonesia dan berubahnya kebiasaan
dimana mandi tidak lagi hanya sekedar
menggunakan sabun,sehingga membuat
persaingan sabun mandi tidak hanya
menawarkan sabun biasa tetapi juga mulai
menawarkan sabun yang memiliki busa
banyak, harumnya lebih tahan lama, dan
wangi seperti parfum serta melembutkan
kulit. Daya beli konsumen atas suatu produk
yang semakin tinggi mendorong perusahaan
untuk semakin meningkatkan kualitas
produknya. Memenangkan suatu persaingan
tentu dibutuhkan strategi pemasaran yang
tepat supaya produk yang dihasilkan dapat
diterima oleh masyarakat.
Oleh karena itu suatu produk harus
memiliki nilai lebih yang dapat membedakan
produk tersebut dengan produk lain agar
dapat dijadikan bahan pertimbangan
konsumen untuk membeli. Selain itu
perusahaan juga harus melakukan strategi
pemasaran untuk mengenalkan produknya
kepada masyarakat. Startegi permasaran
yang perlu diperhatikan salah satunya

adalah strategi promosi wlaupun Sabun
mandi lux sudah menjadi brand terkenal dan
memiliki citra yang cukup baik dimata
konsumen tetapi sabun lux belum bisa
berada pada tingkat pertama dan masih
kalah bersaing dengan sabun mandi lifeboy,
yang merupakan penguasa pangsa pasar.
Berdasarkan pada kondisi pelaku
usaha sabun mandi dimana untuk mampu
bersaing sehingga mampu mewujudkan dan
memenuhi harapan konsumen . dengan
melakukan kajian maka perusahaan sabun
mandi lux berusaha mempengaruhi produk
terhadap konsumenya, yaitu dengan
mengevaluasi kembali kebutuhan dan
keinginan konsumen dan membuat inisiatif,
kreatif dan inovatif serta tidak lupa
memperhatikan promosi yang terintegrasi
dan keunggulan positioning. Berdasarkan
hal itu dilakuakan penelitian dengan judul :
“Pengaruh promosi yang terintegrasi dan
keunggulan positioning terhadap keputusan
pembelian sabun mandi lux ”.
Landasan Teori
1.Promosi Yang Terintegrasi
Pengertian promosi yang terintegrasi menurut
beberapa sumber :
Menurut Shakeel-Ul-Rehman dan Dr.
M.Syed Ibrahim (2011) Bahwa promosi yang
terintegrasi muncul sebagai alat yang ampuh
yang
memandu
praktisi
dalam
mengembangkan
dan
menerapkan
komunikasi pemasaran secara lebih konsisten
dan efektif, dari penelitian mereka, ShakeelUl-Rehman dan Dr. M.Syed Ibrahim
menyimpulkan bahwa rencana komunikasi
terimtegrsi tidak boleh dianggap sebagai
tujuan
akhir
melainkan
pendekatan
berkelanjutan Sejalan dengan itu menurut Mr.
Isaac Acheampong dan Mr. Kwabena
Asamoah Asiedu Promosi yang terintegrasi
yaitu sesuatu yang harus dipertimbangkan
termasuk Advertising, sales promotion, public
relations,
direct
marketing
and
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internet/interactive communications. Karena
sebelumnya sebagian peusahaan berorientasi
pada iklan untuk dikomunikasikan kepada
pelanggan dan jarang menggunakan alat
komunikasi lainnya. Penelitian lebih lanjut
mengungkapkan bahwa promosi
yang terintegrasi jika benar – benar
dilaksanakan maka memiliki dampak yang
luar biasa pada kemampuan perusahaan untuk
memengaruhi perilaku pelanggan mereka.
Rata-rata, sekitar 50% responden menyatakan
bahwa mereka di dorong untuk membeli dan
juga membeli kembali merek perusahaan.
Sedangkan komunikasi pemasaran yang
terintegrasi menurut Oancea Olimpia Elena
didefinisikan dengan baik mendukung proses
implementasi. Ini menunjukkan area, metode,
teknik serta alat dan sarana yang harus
digunakan dalam proses implementasi.
Seperti
indikator
yang
dikemukakan dalam frendy prasetya (2011)
harga, kualitas, manfaat, dan menarik
perhatian. Maka dari itu dapat dikatakan
bahwa positioning menjadi unsur penting
perencanaan pemasaran, karena keputusan
positioning berimplikasi langsung pada
keseluruhan bauran pemasaran. Karena itu,
bauran pemasaran bisa dilihat sebagai
rincian taktis dari strategis positioning
pertukaran uang dengan barang dan jasa
serta dalam proses pengambilan keputusan
yang menentukan kegiatan tersebut.
Keputusan konsumen untuk membeli suatu
produk selalu melibatkan aktivitas secara
fisik (berupa kegiatan langsung konsumen
melalui
tahapan-tahapan
proses
pengambilan keputusan pembelian) dan
aktivitas secara mental (yakni saat
konsumen menilai produk sesuai dengan
kriteria tertentu yang ditetapkan oleh
individu) Assauri (dalam Harahap,2015)
menyatakan bahwa: “Keputusan pembelian
merupakan suatu proses pengambilan ke
putusan akan pembelian yang mencakup
penentuan apa yang akan dibeli atau tidak
melakukan pembelian dan keputusan itu

perusahaan. Misalnya, bila perusahaan
mengejar positioning kualitas tinggi, hal ini
tidak cukup dicerminkan lewat mutu produk
atau layanannya, tetapi juga lewat setiap
elemen dalam bauran pemasaran misalnya
harga, pola distribusi, style iklan, dan
layanan paska jual. Tanpa konsistensi ini,
tingkat kepercayaan terhadap strategi
positioning akan merosot drastis.
3. Keputusan Pembelian
Defenisi Keputusan pembelian para ahli
menurut Shrirang Altekar and Anil Keskar
(2014) adalah “proses pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh konsumen
sehubungan dengan transaksi pasar potensial
sebelum, selama, dan setelah pembelian
produk atau layanan.” dari hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa Iklan
memainkan peran dominan selama tahap
pengenalan, dalam memperkenalkan merek
kepada konsumen, keluarga anggota
memainkan peran yang paling penting
secara bertahap, mempengaruhi pemilihan
merek pra-toko dan dalam pengambilan
keputusan sehubungan dengan pemilihan
merek. Sementara itu menurut Setiadi
(2010) perilaku membeli mengandung
makna yakni kegiatan-kegiatan individu
secara langsung terlibat dalam
diperoleh
dari
kegiatan-kegiatan
sebelumnya”.
Menurut Kotler (2007) dalam
melakukan proses keputusan pembelian
dibagi menjadi 5 tahap yaitu pengenalan
masalah, pencarian informasi, evaluasi
alternatif, keputusan pembelian dan
perilaku pasca pembelian.
Pengembangan Hipotesis
Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban
sementara terhadap masalah yang masih
bersifat praduga karena masih harus
dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah
mencoba mengutarakan jawaban sementara
terhadap masalah yang kan diteliti.
Hipotesis menjadi teruji apabila semuaejala
yang timbul tidak bertentangan dengan
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hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian
hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja
menimbulkan atau menciptakan suatu
gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan
atau eksperimen.
Hipotesis merupakan jawaban
sementara terhadap masalah penelitian yang
dikembangkan dari teori dan hasil penelitian

METODE PENELITIAN
Untuk
tipe
penelitian
ini
menggunakan jenis penelitian eksplanatori,
yaitu untuk menjelaskan kausal dengan
pengujian hipotesis, pada penelitian ini akan
menjelaskan pengaruh promosi terintegrasi
dan keunggulan positioning terhadap
keputusan pembelian sabun mandi lux di
kota Ambon. Objek dalam penelitian ini
adalah konsumen yang berdomisili di ambon
yang menggunakan sabun mandi lux..
Populasi dengan karakteristik tertentu ada
yang jumlahnya terhingga dan ada yang
tidak terhingga. Penelitian hanya dapat
dilakukan pada populasi yang jumlahnya
terhingga saja Hartono (2011) artinya
populasi adalah jumlah dari keseluruhan
objek yang diteliti. Populasi dalam
penelitian ini adalah konsumen di kota
ambon yang menggunakan sabun mandi lux.
Sampel penelitian adalah 100 konsumen
wanita yang menggunakan sabun mandi lux.
Adapun teknik pengambilan sampel pada
penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling,sampel ini dipilih karena

yang relevan dalam bidang ilmu utama
penelitian ini, Ferdinand (2006).
Kerangka Pemikiran
Berdasarkan pemikiran di atas, maka
kerangka pemikiran yang dihasilkan seperti
berikut:

pengambilan sampel yang berdasarkan atas
suatu pertimbangan tertentu seperti sifatsifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah
diketahui sebelumnya (Notoatmodjo 2010).
Teknik penentuan sampel ini yaitu untuk
tujuan tertentu saja. Pertimbangan yang
diambil peneliti dalam menentukan sampel
adalah pelanggan sabun mandi lux yang
berdomisili di Ambon dan sudah
menggunakan sabun mandi lux, Pengguna
sabun mandi lux wanita usai 20 - 50 tahun.
Adapun data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif dan
kuantitatif.
Penelitan lapangan dilakukan
dengan penyebaran kuisioner kepada
responden berisi daftar pertanyaan untuk
mengetahui pengaruh promosi yang
terintegrasi dan keunggulan positioning
terhadap keputusan pembelian. Peneliti
mendampingi reponden selama pengisian
kuisioner, sehingga apabila responden
mengalami kesulitan dalam mengisi, maka
dapat dielaskan oleh peneliti.
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Defenisi Operasional Dan Pengukuran
Variabel
untuk keperluan analisis ini pengumpulkan
dan mengolah data yng diperoleh dari
kuisioner dengan cara memberi bobot
penilaian dari setiap pertanyaan berdasarkan

teknik skala likert. Dimana setiap jawaban
yang diberikan oleh responden akan
diberikan skor dengan kriteria sebagai
berikut :
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Karakteristik Responden
Responden yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wanita pengguna sabun
mandi lux di kota Ambon yang ditemui
secara kebetulan di kota Ambon sebanyak
100 orang dengan karakteristik yang dapat
digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan Tabel diatas untuk indikator
Jangkauan
Pomosi,
26
responden
menyatakan sangat setuju, 48 responden
menyatakan
setuju,
20
responden
menyatakan netral dan 6 responden
menyatakan tidak setuju. Jadi dapat
disimpulkan, sebagaian besar responden
menyatakan setuju bahwa Iklan sabun mandi

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan
bahwa sebagian besar responden pengguna
sabun mandi lux pada rentang usia 20-25
tahun yaitu pada tingkat angka presentase
sebesar 48%, kemudian pada 26-40 tahun
yaitu pada tingkat angka presentase 30% dan
sisanya
adalah
responden
pengguna
smartphone yang berusia 41 – 50 tahun yaitu
pada tingkat angka presentase sebesar
22%.Deskripsi
Variabel
Responden
Promosi yang terintegrasi
Pengukuran variabel
Promosi yang
terintegrasi dalam penelitian ini tersebar
pada 3 butir pernyataan yang dibentuk
dalam 3 indikator yang diadopsi dari Kotler
dan Keller (1996) dalam fendy prasetya
(2011) meliputi, : (1) Jangkauan Promosi (2)
Kuantitas penayangan iklan di media
promosi dan (3) kualitas penyampaian pesan
dalam penanyangan iklan di media sosial.
Tanggapan Responden Mengenai Promosi
yang terintegrasi.

lux tersebar secara luas sehingga mereka
dengan mudah mengetahui tentang produk
Lux
Untuk
indikator
Kuantitas
Penayangn iklan di media promosi 7
responden menyatakan sangat setuju, 30
responden menyatakan setuju 36 responden
menyatakan
netral,
22
responden
27
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menyatakan tidak setuju, dan 5 responden
menyatakan sangat tidak setuju. Jadi dapat
disimpulkan, sebagian besar responden
menyatakan Netral bahwa Intensitas iklan
sabun mandi lux dimedia televisi sangat
sering, sehingga masyarakat mengetahui
produk Lux.
Kemudian untuk indikator Kualitas
penyampaian pesan dalam penanyangan
iklas di media social 28
responden
menyatakan sangat setuju, 46 responden
menyatakan
setuju,
20 responden
menyatakan netral, dan 6 responden
menyatakan tidak setuju, Jadi dapat
disimpulkan, sebagian besar responden

Berdasarkan tabel Tabel diatas
untuk indikator Harga 44 responden
menyatakan sangat setuju 48 responden
menyatakan setuju, dan 5 responden
menyatakan netral, Jadi dapat disimpulkan,
sebagian besar responden menyatakan setuju
bahwa Harga sabun mandi lux cukup
terjangkau dengan Kualitas yang bagus.
Untuk indikator Kualitas 28
responden menyatakan sangat setuju, 43
responden menyatakan setuju, 21 responden
menyatakan netral, 7 responden menyatakan
tidak setuju. Dan 1 menyatakan sangat tidak
setuju. Jadi dapat disimpulkan, sebagian
besar responden menyatakan setuju bahwa
mereka membeli sabun mandi lux karena lux
adalah sabun yang berkualitas dan memiliki

menyatakan setuju bahwa Iklan yang
disampaikan sabun mandi lux mampu
memberikan mereka keyakinan terhadap
kualitas sabun mandi lux.
Deskripsi
Variabel
Keunggulan
Positioning
Pengukuran
variabel
Keunggulan
Positioning dalam penelitian ini tersebar
pada 3 butir pernyataan yang dibentuk
dalam 3 indikator yang diadopsi dari dalam
fendy prasetya (2011) meliputi, : (1) Harga.
(2) Kualitas dan (3) Manfaat

desain yang elegan dengan keharuman yang
nyaman.
Kemudian
untuk
indikator
Manfaat. 28 responden menyatakan sangat
setuju, 50 responden menyatakan setuju, 17
responden menyatakan netral, dan 5
responden menyatakan tidak setuju. Jadi
dapat
disimpulkan,
sebagian
besar
responden menyatakan sangat setuju bahwa
manfaat yang diberikan sabun mandi lux
secara keseluruhan lebih baik dibanding
sabun mandi lain. Deskripsi Variabel
Responden Keputusan Pembelian
Pengukuran variabel keputusan pembelian
dalam penelitian ini tersebar pada 5 butir
pernyataan yang dibentuk dalam 5 indikator
yang diadopsi dari Kotler dan amstrong
dalam muhammad chusnul akrom (2013)
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Jurnal SOSOQ VOLUME 8 Nomor 1 Febuari 2020

meliputi, : (1) Pengenalan Masalah. (2)
Penarian Informasi (3) Evaluasi Alternatif.

(4) keputusan pembelian dan (5) perilaku
pasca pembeli.

Berdasarkan tabel Tabel diatas
untuk indikator Pengenalan masalah 31
responden menyatakan sangat setuju, 50
responden menyatakan setuju, 18 responden
menyatakan netral, dan
1 responden menyatakan tidak setuju. Jadi
dapat
disimpulkan,
sebagian
besar
responden menyatakan setuju bahwa mereka
membeli sabun mandi lux karena
membutuhkan sabun mandi dengan kualitas
yang baik.
Untuk
indikator Pencarian
informasi. 24 responden menyatakan
sangat setuju, 53 responden menyatakan
setuju, 21 responden menyatakan netral, dan
2 responden menyatakan tidak setuju. Jadi
dapat
disimpulkan,
sebagian
besar
responden menyatakan setuju bahwa mereka
mencari informasi mengenai sabun mandi
sebelum membeli sabun mandi lux.
Kemudian
untuk
indikator
Evaluasi
alternatif.
28
responden
menyatakan sangat setuju, 41 responden
menyatakan
setuju,
28
responden
menyatakan netral, dan 3 responden
menyatakan tidak setuju. Jadi dapat
disimpulkan, sebagian besar responden

menyatakan
setuju
bahwa
mereka
mengevaluasi berbagai informasi mengenai
sabun mandi sebelum memutuskan membeli
sabun mandi lux.
Untuk
indikator
keputusan
pembelian. 61 responden menyatakan
sangat setuju, 32 responden menyatakan
setuju, 5 responden menyatakan netral, dan 2
responden menyatakan tidak setuju. Jadi
dapat
disimpulkan, sebagian besar
responden menyatakan sangat setuju bahwa
mereka mantap dalam membeli sabun mandi
lux.
Untuk indikator perilaku pasca
pembelian. 46
responden menyatakan
sangat setuju, 46 responden menyatakan
setuju, 3 responden menyatakan netral, dan 5
responden menyatakan tidak setuju. Jadi
dapat
disimpulkan, sebagian besar
responden menyatakan setuju bahwa mereka
puas dengan kualitas sabun mandi lux dan
merekomendasikannya kepada orang lain
Dari tabel diatas menunjukan bahwa 11 butir
pernyataan yang diberikan kepada 100
responden memiliki r hitung yang lebih
besar dari r tabel 0,195 yang berarti semua
butir pernyataan dinyatakan valid. dapat
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diketahui bahwa semua hasil uji reliabilitas
menunjukan bahwa variabel promosi yang
terintegrasi, keunggulan positioning dan
keputusan
pembelian memiliki nilai
Cronbach’s Alpha lebih besar dri 0,06.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
data kuisioner yang digunakan dalam
penelitian ini sudah reliabel atau sudah dapat
diterima.

Pengujian Hipotesis
Uji Signifikan Pe rsial (Uji T)
Uji t digunakan untuk mengetahui
pengaruh secara parsial variabel independen
(promosi yang terintegrasi dan keunggulan
positioning) terhadap variabel dependen
(keputusan pembelian). Berikut akan
dijelaskan pengujian masing- masing
variabel secara parsial.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh t hitung
untuk promosi yang terintegrasi sebesar
5.929 dan Keunggulan Positioning sebesar
2,585. Untuk menentukan t table digunakan
lampiran statistika tabel t, dengan
menggunakan batas signifikansi sebesar 0,05
dengan (df) n-1 atau 100 - 1 = 99. Maka
diperoleh t tabel 1,985.

signifikan
terhadap
keputusan
pembelian. Dengan kata lain dapat
disimpulkan bahwa promosi yang
terintegrasi yang dilakukan secara terus
menerus dan tersistematis, akan
membuat konsumen lebih tertarik untuk
melakukan pembelian.
2. Variabel Keunggulan Positioning
Ho : b3 < 0 : Keunggulan positioning
tidak berpengaruh positif signifikan
terhadap keputusan pembelian
Ha : b3 > 0 : Keunggulan positioning
berpengaruh positif signifikan terhadap
keputusan pembelian.
Hasil
uji
t
variabel
Keunggulan (X3) diperoleh nilai t
hitung 2,585 dengan tingkat signifikansi
0,011. Dengan menggunakan batas
signifikansi 0,05, didapat t tabel sebesar
1,985. Ini berarti t hitung > t tabel, yang
berarti
Ho
ditolak
dan
Ha
diterima.Dengan
demikian
maka
hipotesis ketiga dapat diterima.Arah
koefisien regresi positif berarti bahwa
Keunggulan
positioning
memiliki
pengaruh positif yang signifikan
terhadap keputusan pembelian. Dengan
kata lain dapat disimpulkan bahwa

1. Variabel Promosi Yang Terintegrasi.
Ho : b1 < 0 : promosi yang terintegrasi
tidak berpengaruh positif signifikan
terhadap keputusan pembelian
Ha : b1 > 0 : promosi yang terintegrasi
berpengaruh positif signifikan terhadap
keputusan pembelian.
Hasil uji t untuk variabel
promosi yang terintegrasi (X1) diperoleh
nilai t hitung 5,929 dengan tingkat
signifikansi
0,000.
Dengan
menggunakan batas signifikansi 0,05,
didapat t tabel sebesar 1,985. Ini berarti
t hitung > t tabel, yang berarti Ho ditolak
dan Ha diterima.Dengan demikian
maka,
hipotesis
pertama
dapat
diterima.Arah koefisien regresi positif
berarti bahwa Promosi yang terintegrasi
memiliki pengaruh positif yang
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Keunggulan positioning yang d a p a t d i l
a k u k a n d e n g a n ba i k , dengan bahasa
yang mudah dipahami, dan sering
promosikan
akan
mempercepat
keputusan pembelian konsumen.
Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda
digunakan untuk mengetahui besarnya

pengaruh variabel promosi yang
terintegrasi dan keunggulan positioning
secara parsial maupun secara bersamasama terhadap keputusan pembelian
smartphone xiaomi. Perhitungan statistik
dalam analisis regresi linier berganda
selengkapnya ada pada lampiran dan
selanjutnya dijelaskan

Model persamaan regresi yang
dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam
bentuk persamaan regresi standardized
adalah sebagai berikut : Y = 0,501 X1 +
0,218 X2 Persamaan regresi tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut, Jika variabel
promosi yang terintegrasi naik satu satuan
akan meningkatkan keputusan pembelian
sebesar 50,1%, dan variabel keunggulan
positioning naik satu satuan akan
meningkatkan keputusan pembelian sebesar
21,8%. Dari persamaan tersebut dapat
terlihat bahwa keseluruhan variabel bebas
(promosi yang terintegrasi, dan keunggulan
positioning) berpengaruh positif terhadap
keputusan
pembelian.
Berdasarkan
persamaan dapat diketahui bahwa variabel
bebas yang paling berpengaruh adalah
variabel promosi yang terintegrasi dengan
koefisien 0,501 sedangkan variabel yang
berpengaruh paling rendah yaitu variabel
keunggulan positioning dengan nilai
koefisien 0,218.

Ambon dan untuk mengetahui pengaruh
terbesar dari kedua variabel independen
tersebut. Responden dalam penelitian ini
berjumlah 100 orang responden, dari rumusan
masalah penelitian yang diajukan, maka
analisis data yang telah dilakukan dan
pembahasan yang telah dikemukakan
sebelumnya, dapat ditarik beberapa
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Berdasarkan hasil pengujian regresi
berganda bahwa variabel promosi yang
terintegrasi berpengaruh positif terhadap
keputusan pembelian sebesar 50,1%
yang berarti bahwa variabel promosi
yang terintegrasi dianggap penting ketika
konsumen akan membuat keputusan
untuk membeli sabun mandi lux.

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh variabel promosi yang terintegrasi
dan keunggulan positioning terhadap
keputusan pembelian saun mandi lux di Kota

2. Berdasarkan hasil pengujian regresi
berganda bahwa variabel keunggulan
positioning berpengaruh positif terhadap
keputusan pembelian sebesar 21,8%
yang berarti bahwa variabel keunggulan
positioning dianggap penting ketika
konsumen akan membuat keputusan
untuk membeli sabun mandi lux.
Saran
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Berdasarkan kesimpulan yang
diperoleh dalam penelitian ini, maka
diajukan saran-saran sebagai pelengkap
terhadap hasil penelitian yang dapat
diberikan sebagai berikut :
1.

2.

Produsen Lux, dapat meningkatkan
aktifitas promosinya serta penerapan
strategi promosi yang terintegrasi
dengan cara mengembangkan jangkauan
promosi dari sabun lux itu sendiri
sehingga iklan sabun lux dapat
menjangkau konsumen dan diketahui
oleh berbagai kalangan, selanjutnya
produsen
lux
diharapkan
dapat
meningkatkan intensitas penanyangan
iklan dimedia televisi
sehingga
masyarakat bisa mengetahui sabun
mandi lux dan mengenal lebih dalam
mengenai sabun mandi lux, selain media
tv, penyampaian pesan dalam iklan di
media sosial juga penting , karena kita
tahu bahwa di zaman ini, kaum millineal
lebih sering menggunakan media sosial.
Kualitas iklan harus diperhatikan dan
ditingkatkan, pesan yang disampaikan
sabun mandi lux dalam media sosial
harus mampu memberikan masyarakat
keyakinan terhadap kualitas sabun
mandi lux itu sendiri sehingga
masyarakat akan dengan mudah masuk
proses keputusan pembelian karena
sudah yakin akan iklan dan promosi
disampaikan oleh sabun mandi lux.
Produsen Lux, harus bisa meningkatkan
keunggulan positioning dengan cara,
menawarkan harga yang cukup terjangkau
dan sesuai dengan kualitas sehingga
konsumen tidak akan merasa rugi atau
menyesal dalam membeli sabun mandi lux,
meningkatkan dan menawarkan desain yang
lebih elegan dengan keharuman dan warna
yang bervariasi dan nyaman yang tidak kalah
saing dengan sabun mandi lainnya, begitu
pula manfaat yang diberikan lux juga harus
dapat dirasakan dan dapat dimanfaatkan oleh
semua pengguna sabun mandi lux
sehingga konsumen akan merasa nyaman

dan merasa puas ketika menggunakan

sabun mandi lux.
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