
BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Kota Malang adalah salah satu kota yang berada di 

provinsi Jawa Timur, terdiri dari lima kecamatan yakni 

Lowokwaru, Sukun, Blimbing, Klojen, dan Kedung 

kandang. Badan Statistik Kota Malang, menyebutkan luas 

wilayahnya sekitar 252,1 kilometer persegi (km2). Pada 

tahun 2017 jumlah penduduk kota Malang mencapai 

894,279 jiwa yang tersebar diberbagai kecamatan. Penelitian 

ini dilakukan pada supermarket di kota Malang yaitu Hero, 

Super Indo, dan Giant. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 11 Juni – 30 Juni 2017 di Giant, 21 Juli – 21 Juli 

2017 di Hero, 22 Juli – 11 Agustus 2017 di Super Indo. 

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa ketiga tempat 

perbelanjaan tersebut memiliki produk susu UHT yang 

relatif lengkap dan memiliki target konsumen yang luas dan 

beragam. Di harapkan pemilihan lokasi ini bisa mewakili 

Malang karena lokasi penelitian tersebar. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode Dasar Penelitian  

Metode penelitian dilakukan dengan cara survei yang 

bersifat deskriptif kualitatif. Data yang sudah ada terlebih 

dahulu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Teknik 

penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian studi kasus 

dengan menggunakan survei. Penelitian survei yaitu 

penelitian yang mengambil sempel dari suatu populasi  dan  

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

yang pokok. 



3.2.2 Metode Pengambilan Sampel  

Penelitian ini menggunakan metode pemilihan sempel 

berupa non probabilty sampling dimana unsur populasi yang 

di pilih sebagai sampel penelitian tidak memiliki 

kesempatan yang sama, misalnya karena ketersediaan 

(contoh: orang yang sukarela sebagai responden), atau 

karena di pilih peneliti secara subyektif (Nasution, 

2003).Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah konsumen atau pembeli yang membeli susu UHT di 

lokasi tersebut yang akan dijadikan responden untuk 

memperoleh data yang akan diamati. Pemilihan responden 

diambil secara accidental sampling. Metode accidental 

sampling adalah metode menggunakan data yang dilakukan 

secara kebetulan. 

3.2.3 Metode Penentuan Jumlah Sampel  

Ferdinand (2006) mengatakan sampel adalah subset 

dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset 

ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin kita 

meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita 

membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut 

sampel. 

Pada penelitian ini populasi yang diambil berukuran 

besar dan jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Penentuan 

sampel jika populasinya besar dan jumlahnya tidak 

diketahui menurut Rao P (1996) digunakan rumus sebagai 

berikut:  

𝑛 =
𝑍2

4(𝑀𝑜𝑒)2
 

Kekerangan : 

n : Jumlah sampel  

Z  : Tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 

5%=1,96 



Moe  :Margin of error atau kesalahan maksimal yang bisa 

dikolerasi, disini  ditetapkan 10% atau 0,10  

Menggunakanmargin of error sebesar 10%, maka 

jumlah sampel minimal yang dapat diambil sebesar:  

n = 1,962 / 4 (0,10) 2 n = 96,04 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka jumlah 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

96,04 yang dibulatkan menjadi 96 dan untuk mempermudah 

perhitungan dibulatkan menjadi 150, karena dilakukan di 

tiga tempat yang berbeda jadi disetiap swalayan 

membutuhkan 50 reponden.Aturan baku mengenai jumlah 

sampel yang harus di ambil dalam suatu populasi tidak ada 

namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisa data 

yang digunakan yang mempertimbangkan biaya, waktu, dan 

tempat dalam penelitian tersebut (Oesman, 2010).  

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat/nilai 

dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulan (Sugiono, 2009). Variabel penelitian di 

bagi menjadi dua, yaitu : 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel 

yang menjadi pusat perhatian utama penelitian. Hakekat 

sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali berbagai 

variabel dependen yang digunakan dalam sebuah model. 

Variabilitas dari faktor inilah yang berusaha untuk 

dijelaskan oleh seorang peneliti (Ferdinand, 2006). Adapun 

yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

keputusan pembelian(Y).  

  



2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas (independent variable) yang 

dilambangkan dengan (X) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen, yang berupa pengaruh 

positif atau negatif (Ferdinand, 2006). Variabel indenpenden 

dalam penelitian ini yaitu citra merek, karakteristik, dan 

harga.  

 

3.4 Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah definisi yang diberikan 

kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau 

menspesifikasi kegiatan atau memberi suatu operasional 

yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut 

(Indriantoro S, 1999).  Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

  



Tabel 1.Variabel Penelitian 

Sumber: Data diolah (2017) 

Untuk menjawab rumusan permasalahan dan 

mencapai tujuan tentang apa saja dan bagaimana faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

No Nama Variabel  Indikator  

1.  Keputusan  

Pembelian (Y)  

 

1. Menetapkan pilihan terhadap produk  

2. Kemantapan membeli  Menetapkan 

pilihan terhadap produk  

3. Kemantapan membeli   

4. Pembelian ulang  

5. Keyakinan membeli  

2.  Karakteristik 

Produk  (X1)  

1. Kekentalan baik 

2. Rasa makanan enak  

3. Kemasan unik dan menarik 

4. Aroma 

5. Volume produk  

6. Warna 

7. Manfaat 

3.  Citra Merek 

(X2)  

1. Lambang atau logo merek mudah 

diingat  

2. Merek mudah dikenali  

3. Merek yang terpercaya 

4. Harga (X3)  1. Harga relatif lebih murah dari pesaing   

2. Harga yang terjangkau  

3. Harga menunjukan karakteristik 

5

. 

Karakteristik 

Konsumen 

 (X4)  

1. Jenis kelamin 

2. Alamat 

3. Usia 

4. Pendidikan 

5. Pekerjaan 

6. Uang belanja perbulan 



pembelian di super market digunakan pendekatan 

diskriptif melalui suatu analisis yaitu analisis diskriptif.  

Peneliti akan mendiskripsikan dengan mendasar pada 

beberapa aspek, yaitu : 

1. Aspek jenis pekerjaan 

Peneliti menggolongkan jenis pekerjaan 

menjadi 4 kategori, yaitu Pegawai negeri sipil 

(PNS), Pegawai Swasta, Wirausaha, Ibu rumah 

tangga, dan lain sebagainya. Konsumen dapat 

disebut pegawai negeri sipil jika berkerja didalam 

lembaga yang di naungi oleh pemerintah. 

Konsumen dapat disebut pegawai swasta jika 

bekerja didalam suatu lembaga atau perusahaan 

yang dikelola oleh pihak swasta, masyarakat yang di 

sebut wirausaha jika konsumen mempunyai usaha 

sendiri sebagai pekerjaannya sedangakan ibu rumah 

tangga jika konsumen tidak mempunyai pekerjaan 

melainkan hanya mengurus segala keperluan dalam 

keluarga. 

2. Aspek tingkat pendapatan 

Peneliti menetapkan tingkat pendapatan 

merupakan pendapatan rumah tangga dari 

konsumen. Total pendapatan rumah tangga di dapat 

dari pendapatan pribadi dan pendapatan anggota 

keluarga yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga dalam satu bulan. 

3. Aspek usia 

Peneliti mengelompokkan usia menjadi beberapa 

aspek yaitu: 

a) 18 - 25 tahun   d) 42 - 49 tahun  

b) 26 - 33 tahun   e) > 50 tahun 

c) 34 - 41  tahun  

4. Aspek pendidikan 



Peneliti menetapkan aspek pendidikan berdasarkan 

jenjang pendidikan terakhi 

a) SMA/ Sederajat.  d) Sarjana S2. 

b) Diploma.   f) Sarjana S3. 

c) Sarjana S1. 

5. Asal daerah  

Peneliti mengelompokan adalah responden dari  

i. Luar Kota Malang 

ii. Kota Malang 

iii. Luar negri  

Ketujuh aspek tersebut digunakan oleh peneliti 

untuk mengetahui seperti apa segmen potensial 

konsumen yang membeli susu UHT di supermarket di 

Kota Malang.. Sehingga, digunakan pendekatan 

diskriptif melalui suatu analisis yaitu analisis diskriptif. 

3.5 Definisi Operasional 

1. Keputusan Pembelian adalah proses pengintegrasian 

yang mengombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif 

danmemilih salah satu diantaranya.  

2. Karakteristik Produkadalah persepsi konsumen 

terhadap keseluruhan karakteristik atau keunggulan 

suatu produk atau jasa layanan yang sama dengan 

maksud yang diharapkannya. 

3. Citra Merek adalah persepsi tentang merek susu 

UHT sebagaimana yang dicerminkan oleh merek itu 

sendiri ke dalam memori ketika seorang konsumen 

melihat merek susu UHT. 

4. Harga adalah sejumlah nilai yang dikeluarkan 

konsumen dengan manfaat atau kegunaan yang 



dirasakan baik melalui jasa ataupun produk yang 

dijual oleh perusahaan. 

5. Rasa susu enak adalah rasa susu UHT yang di pilih 

tidak terlalu manis  untuk susu yang mempunyai 

rasa manis dan  creamy untuk yang plain dan full 

krim. 

Karakteristinya baik adalah karakteristik dari susu 

UHT yang di pilih sudah memenuhi selera 

konsumen. 

6. Harga murah adalah harga susu UHT bisa di jangkau 

oleh konsumen. 

7. Kandungan gizi lengkap adalah kandungan yang ada 

di susu UHT mencukupi kebutuhan gizi yang di 

perlukan oleh konsumen. 

8. Kemasan menarik adalah tempat yang di gunakan 

untuk membungkus susu UHT menarik dan unik 

sehingga pembeli ingin membeli susu UHT. 

9. Warna susu UHT  yang baik adalah warna susu dari 

putih kebiruan hingga putih kekuningan. 

10. Aroma susu UHT yang baik adalah wangi creamy 

yang khas susu. 

11. Citra merek yang baik adalah merek sudah di kenal 

konsumen dan tidak ada gambaran merek yang 

buruk. 

12. Perbandingan harga adalah rentang harga atau 

nominal antara harga merek yang satu dengan merek 

yang lainnya. 

13. Kenaikan harga adalah harga tidak seperti pada 

standar yang biasa disebabkan faktor tertentu. 

3.6 Jenis Data dan Sumber Data 

Menurut Indriantoro (1999) sumber data terdiri atas: 

1. Data Primer  



Data primer merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

media prantara). Data primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individual / kelompok. Pada penelitian ini 

data primer diperoleh melalui metode wawancara langsung 

dengan responden yang berpedoman pada kuesioner yang 

telah di persiapkan terlebih dahulu. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diproleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

3.7.1 Kuesioner   

  Kuesioner yang diberikan berbentuk pernyataan 

terstruktur dan pertanyaan terbuka di mana di dalam 

kuesioner tersebut menyajikan sebuah pernyataan yang 

harus ditanggapi oleh responden secara terstruktur 

bersamaan dengan pertanyaan mengenai tanggapan yang 

telah diberikan dengan bentuk pertanyaan terbuka yang 

harus diungkapkan dengan tulisan. Pernyataan terstruktur 

tersebut menggunakan teknik anchoring dalam menjaring 

tanggapan responden, yaitu cara memperoleh data melalui 

pernyataan yang dijangkar kiri dan kanan dengan tingkatan 

jawaban yang peneliti harapkan, cenderung bersifat interval. 

Interval pernyataan dalam penelitian ini adalah 1-10.   

Hasil pernyataan terstruktur ini nantinya digunakan 

untuk mendapatkan jawaban kuantitatif sesuai dengan skala 

yang dikehendaki serta sesuai dengan desain penelitian. 

Pertanyaan terbuka digunakan untuk mendapat jawaban 



kualitatif guna mengkonfirmasi jawaban kuantitatif dalam 

pernyataan terstruktur serta untuk memberikan fakta empiris 

bagi jawaban kuantitatif yang diberikan.  

3.7.2 Wawancara  

Wawancara terstruktur dilakukan dengan menyiapkan 

daftar pertanyaaan sesuai dengan tujuan pengujian 

hipotesisnya dan terhadap daftar pertanyaan itu ditambahkan 

daftar pertanyaan terbuka yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan gambaran kualitatif terhadap jawaban yang 

diberikan oleh responden. Wawancara ini juga digunakan 

untuk memperluas cakrawala peneliti tentang data-data yang 

tidak terformulasi dalam kuesioner. Metode ini dilakukan 

untuk menghindari jawaban-jawaban kosong dalam 

kuesioner yang sebelumnya sudah dilakukan. 

3.7.3 Literatur   

Literatur dilakukan dengan cara mencari dan menelaah 

terhadap data dan literatur atau teori yang sudah ada 

kemudian dipakai untuk menjadi pendukung penelitian. 

Literatur ini bisa diperoleh dari buku, jurnal nasional dan 

internasional, dan dari berbagai macam artikel ilmiah yang 

terkait dengan penelitian. 

3.8 Metode Analisis Data  

Data yang dikumpulkan selanjutnya harus diolah dan 

dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar 

dalam pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data 

adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan 

dari sejumlah data yang terkumpul. Adapun analisis yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 



3.8.1 Analisis Skala Likert 

Data yang berhasil dikumpulkan dari kuesioner 

selanjutnya akan diukur dengan pengukuran data 

ordinal dengan bobot hitung sampai 5 dengan kategori 

sebagai berikut : 

1. Sangat setuju dengan poin 5 

2. Setuju dengan poin 4 

3. Netral dengan poin 3 

4. Tidak setuju dengan poin2 

5. Sangat tidak setuju dengan point 1 

Tabel 2 Rentang nilai Likert 

Rentang Nilai   Keterangan   

1 – 1.80   Sangat Tidak Baik   

 1.81 – 2.60   Tidak Baik   

2.61 – 3.40   Kurang Baik   

3.41 – 4.20   Baik   

4.21 – 5.00   Sangat Baik   

 

Nilai rata-rata dari masing-masing responden 

dapat dikelompokkan dalam kelas interval, dengan 

jumlah kelas 5 (lima). Intervalnya dapat dihitung 

sebagai berikut: 

  



Interval = 
(𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 𝒙 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍)–(𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂𝒉 𝒙 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍)

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔
 

= 
𝟔𝟎𝟎−𝟏𝟐𝟎

𝟓
= 96  

Data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner dan 

bersifat kualitatif kemudian dikuantitatifkan dengan cara 

menjumlahkan perolehan skala likert setiap pertanyaan di 

setiap variabel, kemudian dirata-ratakan untuk 

dimasukkan kedalam rumus regresi.  

 

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian   

3.9.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2005). Valid berarti 

instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak 

diukur (Ferdinand, 2006). Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang atan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Misalkan mengukur keputusan pembelian yang 

terdiri dari lima pertanyaan, maka pertanyaan tersebut harus 

bisa secara tepat mengungkapkan seberapa besar tingkat 

keputusan pembelian. Jadi validitas ingin mengukur apakah 

pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul 

dapat mengukur apa yang hendak kita ukur.   

 Validitas yang digunakan dalam penelitian ini (content 

validity) menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data 

dengan apa yang akan diukur  (Ferdinand, 2006). Dasar 

pengambilan keputusan untuk menguji validitas butir angket 

adalah: 

r = 
𝑛∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2}{𝑛∑𝑌2−(∑𝑌2)}
 

Keterangan : 

r  = koefisien korelasi 



N  = jumalah subyek / responden 

X  = nilai skor butir/ nilai skor penentu. 

Y  = nilai skor total  

∑𝑋2 = jumlah kuadrat nilai X 

∑𝑌2 = jumlah kuadrat nilai Y 

Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 

(5%) maka dinyatakan valid dan jikasebaliknya maka 

dinyatakan tidak valid.  

 

3.9.2 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas mengandung pengertian bahwa sebuah 

instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara 

konsisten dari waktu ke waktu. Jadi kata kunci untuk syarat 

kualifikasi suatu instrumen pengukuran adalah konsistensi 

atau tidak berubah-ubah (Sugiyono, 2010).   

 Penelitian ini menggunakan teknik reliabilitas Internal 

Consistency. Teknik Internal Consistency merupakan suatu 

pengujian yang dilakukan dengan cara mencobakan 

instrumen sekali saja, dan dari data yang diperoleh dianalisis 

dengan tertentu. Dalam penelitian ini jawaban kuesioner 

yang diperoleh dari kuesioner bersifat berjenjang atau tidak 

bersifat dikotomi (mempunyai dua alternatif jawaban), 

sehingga akan digunakan teknik pengujian dengan metode 

Alpha Cronbach  (Sugiyono, 2009). Perhitungan Alpha 

Cronbach dapat menggunakan alat bantu program komputer 

yaitu SPSS for Windows 16 dengan menggunakan model 

Alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai alpha 

lebih besar dari 0,600 (Ghozali, 2009).  

 

3.10 Analisis Faktor  

  Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

faktor dengan bentuk program komputer SPSS 16 for 

Windows. Analisis faktor adalah sekelompok prosedur yang 



digunakan untuk mengurangi atau meringkas data 

(Maholtra, 1996). Secara matematis model analisis faktor 

adalah sebagai berikut : 

Xl = 𝐴11𝑓1+𝐴12𝑓2+ 𝐴13𝑓3+……..+𝐴𝑖𝑚𝑓𝑚+ 𝑉𝑖𝑈𝑖 

Keterangan : 

Xl = variabel standart ke-1  

Ail  = koefisen loading dari variabel l pada faktor khusus 

(unique) 

F  = faktor umum  

V l  = koefisien standardized loading dari variabel i pada 

faktor khusus i. 

Ul  = faktor khusus bagi variabel i 

 Dalam hal ini faktor khusus tidak berhubungan satu 

sama lain dari tidak berkorelasi dengan faktor-faktor umum, 

sedangkan faktor-faktor umum itu sendiri dapat dinyatakan 

sebagai kombinasi linier dari variabel-variabel yang akan di 

teliti. Formulasi matematisnya adalah : 

Fl = WiXl +Wi2X2 + WiX3 + …….. WikXk 

Keterangan : 

Fl  = estimasi faktor loading ke i 

W l  = bobot atau koefisien nilai faktor  

K  = jumlah variabel. 

 

Langkah – langkah umum dalam analisis faktor dapat 

dijalankan sebagai berikut : 

1. Uji independensi variabel dalam matrik korelasi pada 

tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi beberapa 

variabel yang menimbulkan masalah multikolinearitas, 

yaitu variabel yang memiliki koefisien korelasi lebih 

besar dari 0,8000. Pada tahap ini juga dilakukan uji 

Measure Of Sampling Adequacy (MSA), Bartlett, Test 

of Sphericity dan uji Keiser Meyer Olkin (KMO). Uji 

MSA digunakan untuk mengetahui variabel-variabel 



yang tidak syarat kecukupan untuk analisis faktor, 

sedangkan uji Bartlett’s digunakan untuk menguji 

hipotesis (Ho) yang menyatakan bahwa semua variabel 

tidak berhubungan satu sama lainnya, kemudian uji 

KMO dimaksudkan untuk mengukur kedekatan antara 

variabel.  

2. Ekstraksi faktor 

3. Beberapa metode untuk melakukan ekstraksi dalam 

analisis faktor dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah dengan teknik Principle Component 

Analysis (PCA). 

4. Perhitungan skor faktor dan pemilihan variabel  

5. Perhitungan skor faktor dan pemilihan surrogate 

variablel dimaksudkan untuk keperluan analisis 

multivariate selanjutnya. Hal ini penulis melanjutkan 

hasil analisis faktor untuk diketahui faktor dominan 

dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

Pemilihan salah satu variabel yang memiliki nilai skor 

faktor tertinggi.  

6. Menentukan ketepatan model  

7. Langkah terakhir dalam analisis faktor adalah 

melibatkan ketentuan tentang ketepatan model. Guna 

mengukur ketepatan model ini digunakan teknik 

Principal Component Analysis (PCA) 

3.10.1 Analisis Regresi Linear Berganda  

Secara umum analisis ini digunakan untuk meneliti 

pengaruh dari beberapa variabel independen (variabel X) 

terhadap variabel dependen (variabel Y) (Ghozali, 2009). 

Regresi berganda variabel independen (variabel X) yang 

diperhitungkan pengaruhnya terhadap variabel dependen 

(variabel Y), jumlahnya lebih dari satu. 



Pada penelitian ini, variabel independen adalah 

karakteristik produk (X1), citra merek (X2), harga produk 

(X3)sedangkan variabel dependen adalah keputusan 

pembelian susu UHT  (Y) sehingga persamaan regresi 

bergandanya adalah:  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y = Keputusan pembelian susu UHT 

A = Konstanta 

b1,b2,..  = Koefesien beta masing-masing variabel 

independen 

X1 = Citra merek  

X2 = Karakteristik peroduk 

X3 = Harga 

e = Error atau variabel penggangu  

 

3.11 Batasan Istilah 

1. Konsumen susu UHT adalah konsumen akhir yang 

pernah atau telah  mengkonsumsisusu UHT saat 

penelitian. 

2. Karakteristik konsumen merupakan ciri atau tipe 

konsumen dalam melakukan pembelian suatu 

barang atau produk yang diinginkan oleh 

konsumen dan didapat dari suatu tempat tertentu, 

misalnya pasar tradisional, supermarket. 

3. Keputusan pembelian merupakan tindakan atau 

sikap konsumen untuk melakukan pembelian 

suatu produk setelah dilakukannya beberapa tahap 

sebagai pertimbangan pengambilan keputusan 

melakukan pembelian. 

4. Susu adalah cairan putih yang keluar dari ambing 

sapi yang mempunyai kandungan gizi tinggi. 



5. Susu UHT adalah cairan susu yang sudah diolah 

menggunakan teknologi UHT (Ultra High 

Temperature) dilakukan dengan cara pemanasan 

pada suhu tinggi sekitar ±1400C dalam waktu 

singkat yakni ±4 detik. 

6. Pembelisusu UHT adalah orang yang membeli 

susu UHT pada saat penelitian baik 

mengkonsumsi atau tidak susu UHT. 

7. Variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya 

variabel terikat. 

8. Variabel Despenden adalah variabel yang 

dipengaruhi, akibat dari adanya variabel bebas. 

9. Supermarket adalah sebuah toko pelayanan 

mandiri yang menawarkan berbagai macam 

makanan dan barang dagangan keperluan rumah 

tangga, terorganisir ke dalam beberapa 

Departemen. Supermarket lebih besar dalam 

ukuran dan lebih luas dibandingkan dengan toko 

bahan makanan tradisional atau Minimarket, akan 

tetapi lebih kecil bila dibandingkan satu pasar raya 

atau superstore/Hypermarket. 


