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ABSTRAK

Penelitian ini mengenai “PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP
PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN MENJADI PESERTA JARINGAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) PADJADJARAN”,
Yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat diketahui
pelaksanaan bauran promosi di Jaringan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
Padjadjaran dan Pengaruh bauran promosi yang dilaksanakan terhadap pengambilan
keputusan konsumen untuk menjadi peserta Jaringan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat (JPKM) Padjadjaran
Teori yang digunakan sebagai landasan adalah bauran promosi dan proses
pengambilan keputusan pembelian Attention Interest Desire Action (AIDA) dari kotler .
Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif melalui
eksplanatory riset dengan pendekatan analisa data statistik deskriptif. Adapun yang
menjadi populasi dalam penelitian yaitu para peserta JPKM Klinik Padjadjaran sebanyak
100 orang.
Data hasil penelitian terlebih dahulu di uji validitasnya dan reabilitasnya,
kemudian dianalisis menggunakan Analisis Jalur (Path Analisis). Dari hasil diperoleh
pelaksanaan bauran promosi pada JPKM Padjadjaran mempengaruhi pengambilan
konsumen menjadi peserta jaringan pemeliharan kesehatan masyarakat (JPKM)
Padjadjaran dengan penjualan personal sebagai pengaruh yang paling significant
Untuk lebih meningkatkan jumlah konsumen yang menjadi anggota JPKM sebaiknya
dalam pelaksanaan bauran promosi lebih memeratakan penyebaran brosur atau informasi
tentang kegiatan atau event yang di selenggarakan JPKM. Selain itu di sarankan agar
lebih menjelaskan tentang kegiatan JPKM di lingkungan wilayah Jatinangor
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