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THE PERCEPTION OF THE MALANG CITY 
DWELLERS ON CHICKEN EGG CONTAINING 

OMEGA 3  

ABSTRACT  

Suryaning Ayu W, Suprih Bambang S, Zaenal Fanani 

The research was carried out in from  Sep 22nd to Oct 
22nd2011. The purpose of this study was to analyze level of 
respondent’s knowledge, respondent’s perception, and the 
factors that influence respondent’s perception and their 
attitudes about chicken’s egg which contained omega 3. 
Sixtyfive people, who lived in Sigura-gura residence, Villa 
Bukit Tidar residence, and Sawojajar residence, in Malang 
were selected as respondents. The research bused survey 
method, and the data was analyzed using SPSS version. 
16.0 for windows. The results showed that there were 
positive relationship between age, income, education, 
knowledge, motivation, and product atribute to public 
perception about chicken’s egg that contained omega 3. It 
could be concluded that the perception of respondents on 
the chicken’s egg containing omega 3 in Malang was low 
(36,9%).  

Key word: perception, chicken’s egg, omega 3, Malang  
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PERSEPSI MASYARAKAT DI KOTA MALANG 
TERHADAP PRODUK TELUR AYAM YANG 

MENGANDUNG OMEGA 3 
 

RINGKASAN 

Suryaning Ayu W, Suprih Bambang S, Zaenal Fanani 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 22 
September sampai 22 Oktober 2011 di Perumahan Sigura-
gura, Perumahan Sawojajar, Perumahan Villa Bukit Tidar 
di Kota Malang. Tujuan penelitian ini antara lain 1). 
Menganalisis persepsi responden terhadap produk telur 
ayam yang mengandung omega 3, dan 2). Menganalisis 
hubungan antara faktor pribadi responden, atribut produk 
terhadap persepsi masyarakat tentang produk telur ayam 
yang mengandung omega 3. 

Materi penelitian adalah 65 orang responden. Metode 
penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan 
metode survey, dan menggunakan kuesioner sebagai alat 
penggumpul data yang pokok, Analisis data dilakukan 
dengan  menggunakan uji korelasi Pearson product 
moment.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi 
responden terhadap produk telur ayam yang mengandung 
omega 3 di kota Malang mayoritas masih memiliki persepsi 
rendah dengan didapatkannya nilai sebesar 36,9%. Terjadi 
hubungan positif antara faktor pribadi responden, atribut 
produk terhadap persepsi masyarakat tentang produk telur 
ayam yang mengandung omega 3, dengan nilai korelasi 
masing-masing variabel usia (0,282), penghasilan (0,273), 
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pendidikan (0,419), tingkat pengetahuan (0,326), motivasi 
(0,365), atribut produk (0,386). Persepsi responden di Kota 
Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia, 
penghasilan, pendidikan, tingkat pengetahuan, motivasi dan 
atribut produk.  

Kesimpulan penelitian ini adalah persepsi responden 
terhadap produk telur ayam yang mengandung omega 3 di 
Kota Malang masih rendah, terjadi hubungan positif antara 
faktor pribadi responden, atribut produk terhadap persepsi 
masyarakat tentang produk telur ayam negeri yang 
mengandung omega 3 

Saran bagi produsen lebih mempromosikan atau 
mengenalkan produk telur ayam yang mengandung omega 
3 ke masyarakat. Bagi peneliti lebih lanjut, diharapkan 
dapat meneliti klasifikasi persepsi konsumen dari dalam 
maupun luar dari segi varibel yang berbeda dari pada 
penelitian ini, harapannya akan didapatkan informasi-
informasi baru dan dapat dijadikan pengetahuan dan 
referensi baru orang yang membutuhkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pemenuhan protein hewani yang diperlukan oleh 
masyarakat dapat kita lakukan dengan peningkatan kualitas 
maupun kuantitas ternak serta peningkatan sumber daya 
manusia yang ada di Indonesia. Upaya peningkatan mutu 
sumber daya manusia untuk menghadapi era globalisasi tidak 
lepas dari upaya peningkatan gizi masyarakat. Diperlukan 
peningkatan produksi protein hewani seperti telur untuk 
memenuhi target tersebut. Pemenuhan kebutuhan akan telur, 
perlu diimbangi dengan peningkatan mutu peternakan ayam 
petelur di Indonesia. Sebagaimana susu, maka telur juga suatu 
sumber elemen-elemen makanan yang esensial untuk 
pemeliharaan kesehatan tubuh manusia (Idris, 1995). 

Perkembangan produksi telur di Indonesia dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan. Produksi telur di Malang pada 
tahun 2005 sebanyak (13.934.685 kg) mengalami peningkatan 
pada tahun 2006 menjadi (20.716.432 kg) dan pada tahun 
2007 sebesar (28.751.852 kg), sedangkan produksi telur di 
wilayah Jawa Timur meningkat dari 200.673.320 kg pada 
tahun 2005 menjadi 282.478.292 kg pada tahun 2006 dan 
324.917.825 kg pada tahun 2007 (Dinas Peternakan Provinsi 
Jatim, 2008).  

Perkembangan yang demikian ini antara lain 
dikarenakan adanya perluasan penerapan teknologi 
perunggasan. Namun demikian, peternakan adakalanya 
menghadapi problema pemasaran produksi, karena pada 
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umumnya masih menggantungkan pada situasi dan kondisi 
pasar yang kurang stabil (Idris, 1995).  

Di masa sekarang ini masyarakat akan lebih memilih 
produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan protein 
hewani yang dibutuhkan oleh konsumen. Masyarakat akan 
lebih memilih produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi 
kesehatan pribadi maupun untuk keluarga. Konsumen dewasa 
ini sudah mulai memperhatikan mutu telur yang 
dikonsumsinya. Konsumen lebih suka mengkonsumsi telur 
rendah kolesterol, bebas residu obat, bebas mikrobia patogen 
dan bergizi tinggi. Rasa, warna dan bau telur juga merupakan 
kriteria yang tidak dapat diabaikan. Kecenderungan ini sangat 
beralasan, mengingat tingginya kadar kolesterol dalam telur 
dan kontaminasi mikrobia patogen akan sangat berpengaruh 
terhadap kesehatan manusia yang mengkonsumsinya 
(Anonimous, 2011). 

Telur merupakan bahan makanan yang sangat akrab 
dengan kehidupan kita sehari-hari. Telur sebagai sumber 
protein, selain itu telur mengandung asam lemak esensial dan 
asam lemak non esensial. Telur ayam kampung maupun ayam 
ras sebenarnya sama saja, sebagai sumber protein hewani saat 
ini. Telur dengan kandungan omega 3 merupakan salah satu 
produk tersebut. Omega 3 merupakan pangan fungsional yaitu 
pangan yang memiliki fungsi ganda, selain sebagai pangan 
juga memberikan dampak efek pengobatan. Omega 3 
merupakan salah satu asam lemak yang penting bagi manusia 
karena dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Dalam 
upaya memenuhi permintaan konsumen, saat ini telur yang 
diperkaya omega 3 sedang berkembang di pasaran. Dari segi 
bisnis, produk telur omega 3 ini masih memiliki peluang besar 
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karena konsumsi protein hewani rakyat Indonesia masih jauh 
dari standar kebutuhan (Anonimous, 2011). 

Omega 3 adalah asam lemak yang sangat bermanfaat 
bagi metabolisme tubuh, dan berfungsi untuk menangkal 
penyakit degeneratif seperti kanker. Beberapa penelitian 
membuktikan bahwa omega 3 berpotensi mengurangi resiko 
pembengkakan pembuluh darah, sekaligus mencegah penyakit 
jantung. Bagi balita yang masih dalam pertumbuhan, omega 3 
bermanfaat untuk perkembangan sel otak yang dapat 
mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Telur yang sarat 
dengan omega 3 adalah telur yang dihasilkan dari induk ayam 
yang mendapat perlakuan khusus. Di negara barat, ayam-ayam 
ada yang diberi pakan biji-bijian, serangga, dan minyak ikan 
yang kaya akan omega 3. Di Indonesia pun demikian dan kini 
keberadaannya sudah semakin popular (Anonimous, 2009a). 

Persepsi adalah cara pandang seorang konsumen 
terhadap suatu produk apakah produk tersebut baik atau buruk 
secara kualitas, harga, bentuk, dan manfaat sebelum ia 
mengambil keputusan pembelian. Persepsi masyarakat 
terhadap produk telur ayam omega 3 belum banyak dikaji  
khususnya tentang keuntungan dalam mengkonsumsi telur 
tersebut. Maka dari itu, produsen harus mampu mengetahui 
kebutuhan konsumen terhadap telur yang kaya akan omega 3 
(Anonimous, 2011a). 

Assael (1995) menyebutkan bahwa persepsi terhadap 
suatu produk melalui proses itu sendiri terkait dengan 
komponennya (kemasan, bagian produk, bentuk) serta 
komunikasi yang ditunjukkan untuk mempengaruhi perilaku 
konsumen yang mencerminkan produk melalui latar kata-kata, 
gambar dan simbolisasi atau melalui stimuli lain yang 
diasosiasikan dengan produk (harga, tempat, penjualan, 
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dampak dari negara penjualan). Informasi yang diperoleh dan 
diproses konsumen akan membentuk preferensi (pilihan) 
seseorang terhadap suatu obyek. Preferensi akan membentuk 
sikap konsumen terhadap suatu obyek, yang pada gilirannya 
akan sikap ini seringkali secara langsung akan mempengaruhi 
apakah konsumen akan membeli suatu produk atau tidak. 

1.1 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi responden terhadap produk telur 
ayam yang mengandung omega 3? 

2. Bagaimana hubungan antara faktor pribadi responden 
(usia, penghasilan, pendidikan), pengetahuan tentang telur 
omega 3, motivasi dan atribut produk terhadap persepsi 
masyarakat tentang produk telur ayam yang mengandung 
omega 3? 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis persepsi responden terhadap produk telur 
ayam yang mengandung omega 3. 

2. Menganalisis hubungan antara faktor pribadi responden, 
atribut produk terhadap persepsi masyarakat tentang 
produk telur ayam yang mengandung omega 3. 

3. Sebagai masukan pagi produsen agar lebih 
mempromosikan produknya, serta membuat inovasi yang 
dapat membuat konsumen tertarik untuk mengkonsumsi. 
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1.3 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai masukan bagi produsen agar lebih ber inovasi 
untuk mengembangkan produknya seperti pembuatan 
brand yang dapat menarik perhatian konsumen. 

2. Sebagai pertimbangan bagi konsumen dalam 
memperhatikan faktor- faktor seperti brand, kualitas, mutu 
serta harga dalam pembelian produk telur yang 
berkualitas. 

3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk melatih diri, 
berpikir dan menuangkan ide serta pemikirannya ke dalam 
bentuk laporan. 

1.4 Kerangka Pikir 

Berawal dari kesadaran masyarakat akan gaya hidup 
sehat yang mulai meningkat sehingga pola makan tinggi 
lemak, tinggi kalori dan rendah serat mulai ditinggalkan. 
Swalayan yang menjual bahan pangan organik mulai banyak 
dicari konsumen. Gejala positif ini perlu dikampanyekan lebih 
luas, karena hanya kelompok masyarakat tertentu saja yang 
sadar akan pola makan sehat. Diperlukan pengetahuan dan 
kesadaran diri yang baik untuk mengubah gaya hidup 
seseorang. 

Meningkatnya konsumsi telur yang mengandung omega 
3 di Indonesia tidak diimbangi dengan produk yang beredar. 
Pada tahun 2009 konsumsi telur mencapai 50 
butir/kapita/tahun, sedangkan tahun 2010 konsumsi telur 
mencapai 67 butir/kapita/tahun. Para peternak di negeri ini 
masih sulit untuk melakukan budidaya tersebut, dikarenakan 
mereka sudah terbiasa dengan budaya beternak yang masih 
menggunakan bahan kimia. Terdapat pula beberapa kendala 
yang dihadapi oleh peternak yaitu, belum ada insentif harga 
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yang memadai untuk produsen produk, perlu investasi mahal 
pada awal pengembangan karena harus memilih bahan-bahan 
yang benar-benar steril dari bahan kimia. 

Manusia adalah makhluk sosial yang sekaligus makhluk 
individu. Adanya perbedaan inilah yang antara lain 
menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu obyek, 
sedangkan orang lain tidak senang dengan obyek tersebut. 
Perbedaan dalam menanggapi hal tersebut tergantung dari 
persepsi masing-masing individu. Solomon (1999) 
mendefinisikan persepsi adalah interpretasi proses dimana 
konsumen memahami lingkungan mereka sendiri. Banyak 
orang percaya bahwa persepsi adalah pasif atau sebaliknya 
yang kita lihat dan mendengar apa yang diluar sana sangat 
objektif. Proses persepsi individu dituntut untuk memberikan 
penilaian terhadap suatu obyek yang dapat positif atau negatif, 
senang atau tidak senang dan sebagainya. Persepsi akan 
membentuk sikap yaitu suatu kecenderungan yang stabil untuk 
berlaku atau bertindak secara tertentu didalam situasi yang 
tertentu pula (Sumarwan, 2002). 

Konsep penelitian persepsi masyarakat terhadap produk 
telur ayam yang mengandung omega 3 di kota Malang adalah 
dengan adanya perubahan pola pikir konsumen terhadap 
produk telur omega 3 sehingga memunculkan persepsi dari 
masing-masing individu. Persepsi individu tersebut 
berhubungan dengan beberapa faktor yaitu usia, penghasilan, 
tingkat pendidikan dan pengetahuan, motivasi serta  atribut  
produk. Konsep penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Konsep Penelitian 
 
 
 
 
 
 

Perubahan pola pikir 
konsumen 

Variabel independent, bebas 
(x): 

1. Usia 
2. Penghasilan  
3. Pendidikan 
4. Tingkat pengetahuan 

tentang telur omega 3  
5. Motivasi  
6. Atribut produk 

o Harga 
o Mutu 
o Kemasan 
o Label omega 3  

Variabel dependent, 
terikat (y): 

1. Persepsi responden 
terhadap produk telur 
omega 3  

Persepsi konsumen terhadap 
produk telur omega 3  
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1.5 Hipotesis 

1. Diduga terdapat hubungan antara usia terhadap persepsi 
masyarakat tentang produk telur ayam yang mengandung 
omega 3.  

2. Diduga terdapat hubungan antara besarnya penghasilan 
terhadap persepsi pembelian produk telur yang 
mengandung omega 3. 

3. Diduga terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan 
tingkat pengetahuan terhadap persepsi masyarakat telur 
yang mengandung omega 3. 

4. Diduga terdapat hubungan antara motivasi terhadap 
persepsi masyarakat tentang produk telur ayam yang 
mengandung omega 3. 

5. Diduga bahwa atribut-atribut produk meliputi harga, 
mutu, kemasan dan label menjadi pertimbangan 
konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli 
produk telur yang mengandung omega 3.                                      
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Telur 

Telur merupakan salah satu sumber pangan yang 
mempunyai kandungan protein dan nutrisi esensial yang 
diperlukan manusia. Sebagian besar produk telur ayam yang 
dikonsumsi tidak disterilkan, mengingat ayam petelur yang 
menghasilkannya tidak didampingi oleh ayam pejantan. Ciri-
ciri telur yang baik adalah kondisi cangkang telur tidak retak, 
ukuran telur tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, warna 
telur tidak pucat atau terlalu gelap, bersih dari berbagai 
kotoran atau pun noda, tekstur kulit telur halus mulus dan 
tidak kasar, tenggelam di dalam air jika dimasukkan ke dalam 
air tidak terapung, apabila diteropong terlihat jernih dan 
kuning telur ada di tengah telur, tidak berbau busuk, bentuk 
lonjong telur normal tidak bulat dan tidak ceper sekali, pilih 
yang dikemas dengan baik dan mengandung omega 3 
(Anonimous, 2011b). 

Keinginan masyarakat untuk hidup sehat, menjadikan 
banyak peternak meningkatkan mutu hasil peternakannya, 
salah satunya adalah hasil tenak berupa telur. Upaya 
peningkatan mutu sumber daya manusia untuk menghadapi era 
globalisasi tidak lepas dari upaya peningkatan gizi masyarakat. 
Untuk itu, banyak peternak ayam petelur menciptakan telur 
ayam yang mengandung omega 3. Keunggulan telur ayam 
yang mengandung omega 3 dibandingkan dengan telur ayam 
biasa, yaitu mengandung zat antioksidan, memiliki total 
kolesterol yang rendah, yakni sebesar 147 miligram jika 
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dibandingkan dengan telur biasa sebesar 259 miligram setiap 
100 gram telur. Telur omega 3 mampu mencegah penyakit 
jantung, tanpa menggunakan vaksin dan hormon, bebas 
salmonella dan E. coli, tidak menimbulkan alergi dan tidak 
ada bau amis (Anonimous, 2009). 

Hasil observasi di beberapa pasar swalayan, telur ini 
dijual dalam wadah berisi 6 dan 12 butir. Penampilan luar 
setiap telur omega 3 sama seperti telur-telur ayam pada 
umumnya. Tiap butir “dicap” dengan berbagai cara. Ada 
produsen yang menandainya dengan gambar hati atau tanda 
“ω”. Ada yang menempelkan kertas dengan huruf “O”. 
Adapun kuning telurnya cenderung berwarna jingga. Tidak 
semua produsen telur ayam omega 3 mencantumkan 
kandungan nutrisi produknya. Ada berbagai jenis telur omega 
3 dengan berbagai tambahan seperti selenium (zat yang 
membantu pembentukan antioksidan) dan diperkaya dengan  
EPA,  LNA dan DHA serta vitamin tertentu seperti Vitamin A 
dan E. Ada juga telur omega 3 yang rendah kalori, rendah 
kolesterol, dan bebas salmonella (Anonimous, 2009a). 

2.2 Produk Dan Atribut Produk 

Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam 
informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori 
produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, 
harga produk dan kepercayaan mengenai produk. Peter dan 
Olson (1999) dalam Sumarwan (2002) menyebutkan bahwa 
konsumen memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda. 
Pengetahuan ini meliputi kelas produk (product class), bentuk 
produk (product form), merek (brand) dan model/fitur 
(model/feature). 
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Kotler (1997), berpendapat bahwa produk adalah 
sesuatu yang ditawarkan pada pasar baik produk nyata 
maupun tidak nyata (jasa) sehingga dapat memuaskan 
keinginan dan kebutuhan pasar. Ada beberapa macam 
perlakuan terhadap produk agar permintaan terhadap produk 
tersebut meningkat, antara lain Packing (pengemasan), 
Branding (nama atau simbol), Labelling (merek), Warranty 
(garasi) dan Service (pelayanan). 

Kotler dan Amstrong (2004) menyatakan bahwa atribut 
produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang 
melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. 
Sumarwan (2002) berpendapat bahwa atribut produk adalah 
unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen 
dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembelian. 
Atribut produk di sini meliputi merek, kemasan, pelayanan, 
dan sebagainya. Keputusan mengenai atribut ini sangat 
mempengaruhi reaksi konsumen terhadap suatu produk. 

Pengertian atribut produk menurut Tjiptono (2001) 
adalah “unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh 
konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan 
keputusan”. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan 
(garansi), pelayanan, dan sebagainya. 

Teguh Budiarto (1993) menyebutkan bahwa, atribut-
atribut produk adalah sesuatu yang melengkapi manfaat utama 
produk sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Atribut 
produk meliputi merek (brand), pembungkusan (packaging), 
label, garansi atau jaminan (warranty) dan produk tambahan 
(service). Atribut dapat dipandang secara obyektif (fisik 
produk) maupun secara subyektif (pandangan konsumen). 
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2.2.1 Komponen-komponen Atribut Produk 

1. Kemasan 
Pengemasan (packaging) merupakan proses yang 

berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah 
(container) atau pembungkus (wrapper) untuk suatu produk. 
Menurut Kotler (1997) “Pengemasan mencakup semua 
kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau 
pembungkus suatu produk”. 
2. Merek  

Menurut Knapp (2001), merek dapat didefinisikan 
sebagai variasi dari sesuatu yang ditandai dengan atribut 
khusus. Merek didefinisikan sebagai internalisasi sejumlah 
kesan yang diterima oleh para pelanggan dan konsumen yang 
mengakibatkan adanya suatu posisi khusus dalam ingatan 
mereka terhadap manfaat emosional dan fungsional yang 
dirasakan. 
3. Label 

Label adalah bagian dari sebuah produk dimana dapat 
menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. 
Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa 
pula merupakan etiket yang dicantumkan dalam produk. 
Secara garis besar terdapat tiga macam label menurut 
Sumarwan (2002) yaitu: 

a) Brand label, yaitu nama merek yang diberikan kepada 
produk atau dicantumkan pada kemasan. 

b) Descriptive label, yaitu yang memberikan informasi 
objektif mengenai penggunaan, pembuatan, perawatan, 
dan kinerja produk serta karakteristik lainnya yang 
berhubungan dengan produk. 
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c) Grade label, yaitu label yang mengidentifikasikan 
penilaian kualitas produk (product’s judged quality) 
dengan suatu huruf, angka, atau kata. 

4. Mutu 
Mutu adalah kemampuan produk untuk melaksanakan 

fungsinya termasuk keawetan, keandalan, ketepatan, 
kemudahan dipergunakan dan diperbaiki (Kotler dan 
Amstrong, 2004).  

2.3 Persepsi Masyarakat 

Persepsi setiap orang terhadap suatu obyek akan 
berbeda-beda. Oleh karena itu, persepsi mempunyai sifat yang 
subyektif. Proses persepsi yang terjadi pada konsumen 
sebenarnya tidak hanya membedakan satu stimulus dengan 
stimulus lainnya, tetapi konsumen juga berusaha 
menggeneralisasi stimulus. Konsumen yang berusaha melihat 
kesamaan-kesamaan dari stimulus yang diterima berarti 
konsumen sedang melakukan generalisasi. Generalisasi terjadi 
ketika konsumen melihat dua stimulus atau lebih yang 
memiliki kesamaan, dan mempengaruhi satu sama lain 
(Sutisna, 2001). 

Engel, Blackwell dan Miniard (1994) mengutip 
pendapat William McGuire dalam Sumarwan (2002) 
menyatakan bahwa ada lima tahap pengolahan informasi, yaitu 
sebagai berikut:  
1. Pemaparan (exposure), yaitu pemaparan stimulus, yang 

menyebabkan konsumen menyadari stimulus tersebut 
melalui pancaindera. 

2. Perhatian (attention), yaitu kapasitas pengolahan yang 
dialokasikan konsumen terhadap stimulus yang masuk. 
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3. Pemahaman (comprehension), yaitu interpretasi terhadap 
makna stimulus. 

4. Penerimaan (acceptance), yaitu dampak persuasif stimulus 
kepada konsumen. 

5. Retensi (retention), yaitu pengalihan makna stimulus dan 
persuasive ke ingatan jangka  panjang (long-term 
memory). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 2.  Tahap-tahap dalam pemrosesan informasi 

Persepsi seseorang tergantung pada seberapa jauh suatu 
objek memberi arti atau manfaat terhadap seseorang. Persepsi 
juga melibatkan derajat pengertian kesadaran, suatu arti atau 
penghargaan terhadap objek tersebut. Masyarakat bertindak 
dan beraksi pada umumnya berdasarkan persepsi mereka, 
bukan pada kenyataan objektif, karena kenyataan objektif 
adalah persepsi konsumen juga. Karakteristik penting dari 

Stimulus Pemaparan 

Perhatian 

Pemahaman 

Penerimaan 

Retensi 

INGATAN PERSEPSI 
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faktor-faktor pribadi dan sosial yang dapat mempengaruhi 
persepsi menurut Sumarwan (2002) adalah : 
1. Faktor ciri khas dari objek stimuli yang terdiri dari nilai, 

arti, familiaritas dan intensitas. 
2. Faktor pribadi, termasuk di dalamnya ciri khas individu 

seperti taraf kecerdasan, latar belakang kultural, minat dan 
emosionalitas. 

3. Faktor pengaruh keluarga, respon orang lain dapat 
memberi arah ke suatu tingkah laku yang sesuai. 

2.3.1 Elemen Persepsi 

Persepsi terdiri dari sensasi, ambang mutlak, ambang 
diferensial dan persepsi subliminal. Sensasi adalah jawaban 
atau tanggapan langsung dari organ sensorik seperti mata, 
telinga, mulut dan kulit terhadap stimuli yang sederhana. 
Sedangkan stimuli adalah unit input produk terhadap indera 
manusia seperti produk, kemasan, merek dan iklan. Sensasi 
sangat tergantung pada faktor  seberapa efektif stimuli terjadi. 
Ambang mutlak adalah batas minimum yang menyebabkan 
konsumen dapat merasakan sensasi. Ambang diferensial 
adalah perbedaan minimum yang dapat dideteksi antara dua 
stimuli yang serupa. Ambang diferensial memberikan 
gambaran bahwa semakin besar stimuli awal mengharuskan 
stimuli berikutnya lebih besar untuk menarik sensasi 
konsumen. Persepsi sublimal adalah kondisi di mana stimuli 
berada dibawah ambang, sehingga menyebabkan tidak 
timbulnya sensasi secara optimal bagi konsumen (Julaeha, 
2010). 
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2.3.2 Faktor- Faktor Persepsi 

Persepsi sebagai proses dimana sensasi yang diterima 
oleh seseorang untuk dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan 
diinterpretasikan. Memahami definisi persepsi ini, harus 
diketahui dulu apa yang dimaksud dengan sensasi. Sensasi 
datang dan diterima oleh manusia melalui panca indera. Input 
sensorik atau sensasi yang diterima oleh sistem sensorik 
manusia disebut juga dengan stimulus. Stimulus ini 
membangkitkan pengalaman sensorik orang tersebut dalam 
menggunakan produk serupa. Faktor-faktor yang 
mempengarui pembentukan persepsi orang menurut 
Sumarwan (2002) adalah: 
1. Faktor internal : pengalaman, kebutuhan saat itu, nilai-

nilai yang dianut, ekspektasi atau pengharapannya. 
2. Faktor eksternal : tampakan produk, sifat-sifat stimulus, 

situasi lingkungan. 

2.3.3 Tahapan Pembentuk Persepsi Konsumen 

Ada tiga tahapan pembentukan persepsi konsumen yaitu 
tahap pertama sensasi, tahap kedua organisasi, dan tahap 
ketiga interpretasi. Sensasi adalah suatu proses penyerapan 
informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca 
indera konsumen. Pada tahap ini, konsumen akan menyerap 
dan menyimpan segala informasi yang diberikan ketika suatu 
produk ditawarkan atau dicoba. Organisasi adalah tahap 
dimana konsumen mengolah informasi yang telah didapatkan 
pada tahap sensasi. Konsumen akan membandingan antara 
informasi baru tersebut dengan informasi atau pengetahuan 
yang telah ia miliki sebelumnya. Interpretasi adalah 
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pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen 
terhadap suatu produk (Julaeha, 2010). 

2.4 Perilaku dan Sikap Konsumen 

Sumarwan (2002) mendefinisasikan perilaku konsumen 
diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam 
mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 
menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan 
memenuhi kebutuhan mereka. Sikap konsumen adalah faktor 
penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Sikap 
ini sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku. 

Engel, Blackwell dan Miniard (1994), mengungkapkan 
bahwa jenis perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi 4, 
yaitu: 
1. Perilaku tanggapan rutin 

Perilaku ini terjadi ketika membeli produk yang biasa 
dibeli, murah dan mudah didapatkan sehingga 
memerlukan sedikit usaha pengambilan keputusan. 

2. Pengambilan keputusan terbatas 
Pengambilan keputusan terbatas terjadi ketika seseorang 
jarang membeli suatu produk dan memerlukan banyak 
informasi tentang sebuah produk. 

3. Pengambilan keputusan meluas 
Dalam hal ini pembelian melibatkan produk yang tidak 
dikenal, mahal dan jarang dibeli. 

4. Pembelian impulsif 
Pembelian impulsif terjadi dengan tidak melibatkan 
pembelian yang sadar, melainkan dorongan yang kuat 
untuk membeli sesuatu. 
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Menurut Hurriyati (2008), faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkah laku konsumen itu terdiri dari budaya, 
sosial, pribadi, dan psikologis. Faktor budaya memberikan 
pengaruh paling luas dalam tingkah laku konsumen. Faktor 
budaya dipengaruhi oleh budaya, sub-budaya dan kelas sosial. 
Faktor sosial dipengaruhi oleh keluarga, peran dan status. 
Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling 
penting dalam masyarakat. Peran terdiri dari aktivitas yang 
diharapkan dilakukan oleh seseorang. Setiap peran membawa 
status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh 
masyarakat. 

Faktor pribadi dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 
seperti umur dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi 
serta gaya hidup (Hurriyati, 2008). 
1. Umur dan tahap daur hidup 

Orang merubah barang dan jasa yang mereka beli selama 
masa hidupnya. Selera akan makanan, pakaian dan lain- 
lain seringkali berhubungan dengan umur. 

2. Pekerjaan 
Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang 
dibeli. Dengan demikian pemasar berusaha mengenali 
kelompok pekerjaan yang ada. 

3. Situasi ekonomi 
Situasi ekonomi akan mempengaruhi pilihan produk. 
Pemasar produk yang peka terhadap pendapatan 
mengamati kecenderungan dalam pendapatan pribadi, 
tabungan dan tingkat minat. 

4. Gaya hidup 
Gaya hidup adalah pola kehidupan seseorang yang 
diwujudkan dalam psikografiknya.  
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Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi tingkah 
laku konsumen yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan serta 
keyakinan dan sikap. Motivasi adalah kebutuhan yang cukup 
menekan untuk mengarahkan seseorang mencari kepuasan. 
Kebutuhan akan berubah menjadi motif kalau merangsang 
sampai tingkat intensitas yang mencukupi. Seseorang yang 
termotivasi siap untuk bertindak dipengaruhi oleh persepsinya 
mengenai situasi. Persepsi adalah proses yang dilalui orang 
dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan 
informasi guna membentuk gambaran. Pengetahuan 
merupakan rangsangan kuat internal yang menyebabkan 
adanya tindakan. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang 
dimiliki seseorang mengenai sesuatu (Hurriyati, 2008). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pengumpulan data lapang dilaksanakan pada tanggal 22 
September sampai 22 Oktober 2011 di tiga lokasi yaitu 
Perumahan Sigura-gura, Perumahan Sawojajar, dan 
Perumahan Villa Bukit Tidar di Kota Malang.  

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu 
populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul 
data yang pokok, dan diberikan kepada responden (Wallace, 
1973). Materi penelitian dalam penelitian ini adalah responden 
sebanyak 65 orang. Penentuan responden dilakukan dengan 
simple random sampling, yaitu suatu metode pemilihan 
sampel dimana setiap unit sampel yang terdapat dalam 
populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih 
menjadi anggota sampel.  

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota 
Malang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 
masyarakat yang mengetahui tentang adanya produk telur 
ayam yang mengandung omega 3 yang berada di Perumahan 
Sigura-gura, Perumahan Sawojajar, dan Perumahan Villa 
Bukit Tidar. Pemilihan ketiga tempat tersebut karena terdapat 
beberapa kesamaan antara lain, besar pendapatan dan jenis 
pekerjaan. Proporsi responden dari ketiga tempat tersebut 
sebagai berikut: 
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Tabel 1. Proporsi responden di lokasi penelitian 
No. Tempat Penelitian Jumlah 

1. Perumahan Sawojajar 18 
2. Perumahan Sigura-gura 25 
3. Perumahan Villa Bukit Tidar 

Total 
22 
65 

Data yang diperlukan  adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara 
melakukan wawancara langsung dengan responden dan pihak 
yang terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur. 
Penentuan jumlah responden sebanyak 65 berdasarkan 
Malhotra (1992) yang menyatakan dimana jumlah sampel 
didapatkan dari 4 atau 5 kali jumlah atribut yang dianalisis. 
Analisis ini dilakukan dengan cara uji validitas, uji reliabilitas, 
uji normalitas dan uji korelasi menggunakan program SPSS 
V.16.0 for windows. 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Variabel bebas (dependent): 

1. Usia  
2. Penghasilan  
3. Pendidikan  
4. Tingkat pengetahuan tentang telur omega 3  
5. Motivasi  
6. Atribut produk yang meliputi (harga, mutu, kemasan, 

label produk) 
2. Variabel terikat (independent): 

1. Persepsi responden terhadap produk telur omega 3  
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3.4 Analisis Data 

Data berdasarkan kuesioner digunakan untuk 
memperoleh gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap 
produk telur ayam yang mengandung omega 3. Uji validitas, 
uji reliabilitas, uji normalitas dan uji korelasi Pearson product 
moment digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan terhadap persepsi masyarakat tentang produk 
telur ayam yang mengandung omega 3.  

3.4.1 Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen penelitian dibutuhkan dalam memberikan 
kesimpulan atau dalam memberi alasan terhadap hubungan-
hubungan antar variabel. Uji ini dilakukan dengan uji validitas 
dan uji reliabilitas. Instrumen penelitian adalah alat atau 
fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 
data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 
dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih 
mudah diolah (Arikunto, 2008).  

3.4.1.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 
kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 
sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen 
yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah 
(Arikunto, 2008). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 
instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan dan 
dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 
Untuk mengukur validitas kuesioner yang memiliki skor 
dikotomi digunakan korelasi point biserial sedangkan untuk 
mengukur validitas butir soal uraian yang memiliki skor butir 
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kontinyu digunakan korelasi product moment. Rumus korelasi 
point biserial adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 
rpbis :Koefisien korelasi point biserial 
Mp :Rerata dari kelompok variabel dikotomi dengan tanda 1 
Mq : Rerata dari kelompok variabel dikotomi dengan tanda 0 
St : Standar deviasi dari seluruh kasus variabel Y 
p : Taraf kesukaran butir, (q = 1 – p) 

Rumus korelasi product moment adalah sebagai berikut. 
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Keterangan: 
r : koefisien korelasi product moment 
x  : skor responden tiap butir soal 
−
x  : rata-rata skor tiap butir untuk seluruh responden 
y : skor total setiap responden 
−
y  : rata-rata skor total responden 

Hasil perhitungan korelasi menunjukkan bahwa dari 18 
item ada 2 item pertanyaan yang dinyatakan tidak valid. 
Besarnya nilai validitas selengkapnya dapat dilihat pada 
lampiran 3. 
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Tabel 2. Hasil uji validitas tingkat pengetahuan responden 
terhadap produk telur ayam yang mengandung 
omega 3. 

Item Nilai 
signifik

ansi 

Ket Item Nilai 
signifik

ansi 

Ket 

X1 0,008 Valid X10 0,000 Valid 
X2 0,000 Valid X11 0,000 Valid 
X3 0,017 Tidak 

valid 
X12 0,001 Valid 

X4 0,000 Valid X13 0,001 Valid 
X5 0,002 Valid X14 0,029 Tidak 

valid 
X6 0,000 Valid X15 0,000 Valid 
X7 0,000 Valid X16 0,000 Valid 
X8 0,000 Valid X17 0,000 Valid 
X9 0,001 Valid X18 0,000 Valid 

Sumber: hasil analisis dengan SPSS V. 16 for windows 

Tabel 3. Hasil uji validitas persepsi masyarakat terhadap 
produk telur ayam yang mengandung omega 3. 

Item Nilai 
signifik

ansi 

Ket Item Nilai 
signifik

ansi 

Ket 

X1 0,000 Valid X7 0,000 Valid 
X2 0,000 Valid X8 0,000 Valid 
X3 0,000 Valid X9 0,000 Valid 
X4 0,000 Valid X10 0,000 Valid 
X5 0,000 Valid X11 0,000 Valid 
X6 0,000 Valid X12 0,118 Tidak 

valid 
Sumber: hasil analisis dengan SPSS 16 for windows 
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1. Butir soal dinyatakan valid jika nilai signifikansi kurang 
dari (α) sebesar 0,05  

2. Butir soal dinyatakan tidak valid jika nilai signifikansi 

lebih dari (α) sebesar 0,05 (Santoso, 2008). 
Pada pertanyaan tentang persepsi masyarakat terhadap 

produk telur ayam yang mengandung omega 3 terdapat 12 
pertanyaan terdapat 1 pertanyaan tidak valid. 

3.4.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat keajegan atau kestabilan 
dari hasil pengukuran. Instrumen yang baik adalah instrumen 
yang dapat dengan stabil memberikan data sesuai dengan 
kenyataan (Arikunto, 2008). Konsep reliabilitas dalam arti 
reliabilitas alat ukur berkaitan erat dengan masalah eror 
pengukuran. Eror pengukuran sendiri menunjukkan sejauh 
mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan 
pengukuran ulang terhadap kelompok subjek yang sama. 
Reliabilitas butir soal uraian yang memiliki skor butir 
kontinyu dapat diukur dengan menggunakan rumus Alfa 
Cronbach. Rumus Alfa Cronbach adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 
k       = jumlah seluruh item  
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�     = Varians skor butir 
��
�     = Varians skor total 

 
 
 
 



26 

 

Tabel 4. Kriteria Reliabilitas Tes 
Reliabilitas Tes Kriteria 
0,80 ≤ ri ≤ 1,00 sangat tinggi 
0,60 ≤ ri ≤ 0,79 Tinggi 
0,40 ≤ ri ≤ 0,59 Cukup 
0,20 ≤ ri ≤ 0,39 Rendah 
0,00 ≤ ri ≤ 0,19 sangat rendah 

(Arikunto, 2008) 
Berdasarkan hasil uji coba instrumen diperoleh nilai 

reliabilitas soal tingkat pengetahuan responden terhadap 
produk telur omega 3 sebesar 0,832; nilai reliabilitas ini 
memiliki nilai yang sangat tinggi. Sedangkan nilai reliabilitas 
untuk persepsi masyarakat terhadap telur ayam negeri yang 
mengandung omega 3 sebesar 0,704 berdasarkan Arikunto 
(2008) nilai reliabilitas untuk persepsi memiliki nilai yang 
tinggi. Perhitungan nilai reliabilitas selengkapnya dapat dilihat 
pada Lampiran 4. 

3.4.2 Uji Prasyarat 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 
yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Analisis data 
penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for 
windows. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah 
jika nilai signifikansi uji normalitas  > α (0,05), maka H0 
ditolak. H0 menyatakan bahwa sebaran data terdistribusi 
secara tidak normal. Uji normalitas merupakan uji prasyarat 
untuk menggunakan statistik parametrik (Santoso, 2008). 
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Tabel 5. Hasil uji normalitas 
Variabel  Nilai 

signifikansi 
Taraf 

signifik
ansi 

Keterangan 

Usia (X1) 0,727 0,05 Normal 
Penghasilan (X2) 0,646 0,05 Normal 
Tingkat 
pendidikan (X3) 

0,651 0,05 Normal 

Tingkat 
pengetahuan (X4) 

0,959 0,05 Normal 

Motivasi (X5) 1,220 0,05 Normal 
Atribut produk 
(X6) 

1,239 0,05 Normal 

Persepsi (Y) 0,093 0,05 Normal 
Sumber: hasil analisis dengan SPSS 16 for windows 

Hasil uji normalitas tersebut menunjukkan bahwa 
variabel dalam penelitian ini memiliki distribusi normal, hal 
tersebut dapat dilihat dari uji normalitas yang menghasilkan 
Kolmogorov-Smirnov taraf signifikansi sebesar 0,727; 0,646; 
0,651; 0,959; 1,220; 1,239; 0,093 (α > 0,05) untuk uji 
normalitas Dari hasil uji normalitas semua variabel memiliki 
nilai signifikansi > 0,05, berarti pada penelitian ini 
menggunakan statistika parametrik. Hasil uji normalitas sesuai 
pendapat Santoso (2008), yang menyatakan uji normalitas 
merupakan uji prasyarat untuk menggunakan statistik 
parametrik. Apabila data terdistribusi tidak normal maka 
teknik statistik yang digunakan adalah non parametrik. Hasil 
uji normalitas dapat dilihat pada Lampiran 5. 
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3.4.3 Uji Hipotesis 

3.4.3.1 Uji Korelasi Pearson Product Moment 

Korelasi Pearson product moment merupakan salah satu 
ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan 
arah hubungan linier dari dua variabel. Dua variabel dikatakan 
berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai 
dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang 
sama ataupun arah yang sebaliknya. Nilai koefisien korelasi 
yang kecil (tidak signifikan) bukan berarti kedua variabel 
tersebut tidak saling berhubungan. Mungkin saja dua variabel 
mempunyai keeratan hubungan yang kuat namun nilai 
koefisien korelasinya mendekati nol, misalnya pada kasus 
hubungan non linier. Apabila hanya terdapat dua variabel yang 
dicatat, dikatakan bivariate, sedangkan apabila lebih, 
dikatakan multivariate. Variabel yang dicatat tersebut nilainya 
bersifat acak, sehingga dikatakan sebagai variabel acak. Salah 
satu keterbatasan kovarian sebagai ukuran kekuatan hubungan 
linier adalah arah/besarnya gradien yang tergantung pada 
satuan dari kedua variabel tersebut. Agar nilai kovarian tidak 
tergantung kepada unit dari masing-masing variabel, maka kita 
harus membakukannya terlebih dahulu yaitu dengan cara 
membagi nilai kovarians tersebut dengan nilai standar deviasi 
dari kedua variabel tersebut sehingga nilainya akan terletak 
antara -1 dan +1. Ukuran statistik tersebut dikenal dengan 
Pearson product moment correlation yang mengukur kekuatan 
hubungan linier (garis lurus) dari kedua variabel tersebut 
(Sungkowo, 2010). 

Nilai kovarian distandarkan dengan membagi nilai 
kovarian tersebut dengan nilai standar deviasi kedua variabel. 
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r��  = koefisien korelasi 
N  = jumlah subyek / responden 
X  = nilai skor butir / nilai skor tertentu 
Y  = nilai skor total 
∑X� = jumlah kuadrat nilai X 
∑Y� = jumlah kuadrat nilai Y 
Dengan ketentuan: 

1. Jika nilai signifikansi (α) < 0,05 H0 ditolak, H1 diterima.

2. Jika nilai signifikansi (α) > 0,05 H0 diterima, H1 ditolak.

Kriteria korelasi pearson product moment 

Nilai korelasi Kriteria  
0-0,25 Rendah  
0,25-0,50 Sedang  
0,50-0,75 Kuat  
0,75-1 Sangat kuat  

(Sumber: Zulganef, 2008) 

Koefisien korelasi (r) hanya menyediakan ukuran 
kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel. 
Koefisien korelasi tidak memberikan informasi mengenai 
berapa proporsi keragaman (variasi) variabel dependen (Y) 
yang dapat diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linier 
dengan nilai variabel independen (X). Nilai kuadrat dari r bisa 
mengukur secara tepat rasio/proposi tersebut, dan nilai statistik 
ini dinamakan dengan Koefisien Determinasi (R2). Dengan 
demikian, Koefisien Determinasi bisa didefinisikan sebagai 
nilai yang menyatakan proporsi keragaman Y yang dapat 

) < 0,05 H0 ditolak, H1 diterima. 

) > 0,05 H0 diterima, H1 ditolak. 

Koefisien korelasi (r) hanya menyediakan ukuran 
kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel. 

tidak memberikan informasi mengenai 
berapa proporsi keragaman (variasi) variabel dependen (Y) 
yang dapat diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linier 
dengan nilai variabel independen (X). Nilai kuadrat dari r bisa 

tersebut, dan nilai statistik 
). Dengan 

demikian, Koefisien Determinasi bisa didefinisikan sebagai 
nilai yang menyatakan proporsi keragaman Y yang dapat 
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diterangkan/dijelaskan oleh hubungan linier antara variabel X 
dan Y. 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X 
terhadap Y, digunakan rumus koefisien determinasi (r2) 
dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien korelasi ( r ) yang 
telah dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 
 
 

Keterangan 
R2 = Koefisien determinasi 
r =  Koefisien korelasi 

3.5 Batasan Istilah 

1. Persepsi adalah proses dimana individu diekspos untuk 
menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut 
dan memahaminya. 

2. Masyarakat adalah sampel/ responden yang mewakili 
suatu populasi dalam suatu tempat tertentu. Sampel yang 
digunakan adalah masyarakat di lingkungan Perumahan 
Sigura-gura, Perumahan Villa Bukit Tidar, dan Perumahan 
Sawojajar. 

3. Usia adalah tahapan/ tingkatan seseorang mampu 
menentukan pandangan atau sikap terhadap produk telur 
ayam yang mengandung omega 3. Usia minimal yang bisa 
menjadi responden adalah 20 tahun. 

4. Pendidikan adalah tingkat pendidikan yang telah ditempuh 
oleh responden. 

5. Pengetahuan adalah pengetahuan responden tentang telur 
omega tiga baik itu manfaat ataupun atribut produk. 

R2 = r x r x 100% 
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6. Motivasi adalah suatu variabel perantara yang digunakan 
untuk menerangkan faktor-faktor dalam diri individu, 
yang dapat membangkitkan, mempertahankan dan 
menyalurkan tingkah laku kearah suatu tujuan tertentu. 

7. Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang 
penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam 
pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk yang 
diamati meliputi harga, kemasan, mutu, label produk. 
Harga yaitu tingkatan nominal yang tertera di produk. 
Kemasan yaitu pembungkusan. Mutu adalah kemampuan 
produk untuk melaksanakan fungsinya. Label produk 
adalah bagian dari sebuah produk dimana dapat 
menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Malang terletak di Propinsi Jawa Timur dan berjarak 
sekitar 90 km dari Ibukota Propinsi Surabaya.  Kota Malang 
merupakan daerah yang dibagi menjadi 2 wilayah yaitu 
Kabupaten Malang dan Kota Malang. Luas keseluruhan kedua 
wilayah tersebut adalah 3.534,86 km2, dengan populasi 
penduduk sebanyak 763.465 orang. 

Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara 
07°46'48" - 08°46'42" Lintang selatan dan 112°31'42" - 
112°48'48" Bujur timur. Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan 
yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan 
Sukun serta 57 kelurahan dengan total luas wilayah 110,06 
km2. Komposisi luas wilayah Kota Malang tersaji pada Tabel 
6.  

 Tabel 6. Luas wilayah Kota Malang   
No Kecamatan Luas (km2) 

1.  Kedungkandang 36,89 
2.  Klojen 8,83 
3.  Blimbing 17,77 
4.  Lowokwaru 22,60 
5.  Sukun 

Total 
20,97 
110,06 

Sumber : Litbang Kompas diolah dari BPS Kota Malang 2001 
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4.2 Karakteristik Responden 

Tabel 7. Data responden berdasarkan usia, jenis kelamin, 
pendidikan, pekerjaan, penghasilan 

No Uraian Kategori 
Jumlah 
(orang) 

Persen
tase 
(%) 

1.  Usia  
a. ≤ 31 tahun 
b. > 31- 42 tahun 
c. > 42 tahun 

 
Muda  
Sedang  
Tua  

 
24 
26 
15 

 
36,9 
40,0 
23,1 

 Total   65  
2.  Jenis kelamin 

a. Laki- laki 
b. Perempuan 

 
- 
- 

 
18 
47 

 
27,70 
72,30 

 Total   65  
3 Pendidikan 

a. SMA/Sederajat 
b. S1 
c. S2 

 
Rendah  
Sedang  
Tinggi  

 
15 
14 
36 

 
23,1 
21,5 
55,4 

 Total   65  
4 Pekerjaan  

a. Pegawai negeri 
b. Pegawai swasta dan 

wiraswasta 
c. Mahasiswa  

 
- 
- 
 
- 

 
33 
20 
 
12 

 
50,7 
30,7 
 
18,4 

 Total   65  
5. Penghasilan 

a. ≤ 1.000.000 
b. > 1.000.000- 2.000.000 
c. > 2.000.000 

 
Rendah  
Sedang  
Tinggi  

 
21 
29 
15 

 
32,3 
44,6 
23,1 

 Total   65  
Sumber: data primer yang diolah 
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Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
berusia 31 sampai 42 tahun yaitu sebanyak 26 orang (40%), 
responden berusia  ≤ 31 tahun sebanyak 24 orang (24%) dan 
responden berusia ≥ 42 tahun sebanyak 15 orang (23,1%). 
Kelompok usia tersebut merupakan kelompok usia yang aktif 
sehingga memerlukan tambahan stamina dan memiliki tingkat 
kesadaran yang tinggi akan kesehatan. Sesuai pendapat 
Hurriyati (2008) yang menyatakan orang akan merubah barang 
dan jasa yang akan mereka beli sesuai dengan kebutuhan 
selama masa hidupnya. Kelompok usia diatas 25 tahun 
cenderung mengurangi kegiatan sosial dan transisi pada 
perilaku keluarga dan lebih memperhatikan kepentingan anak. 

Memahami usia konsumen adalah penting, karena 
konsumen yang berbeda usia akan mengkonsumsi produk dan 
jasa yang berbeda. Siklus hidup seorang konsumen akan 
ditentukan oleh usianya. Para pemasar harus memahami apa 
kebutuhan dari konsumen dengan berbagai usia tersebut. 
Pemasar mungkin tidak bisa memasarkan produknya kepada 
semua kelompok usia, karena itu pemasar harus memilih 
kelompok umur konsumen yang menjadi target pasarnya 
(Sumarwan, 2002). 

Berdasarkan Tabel 7 diketahui pula jumlah responden 
perempuan sebanyak 47 orang (72,30%) lebih banyak 
dibandingkan dengan responden laki- laki sebanyak 18 orang 
(27,70%). Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Hurriyati 
(2008) yang menyatakan perempuan akan lebih memahami 
faktor-faktor penting untuk menunjang kesehatan keluarga 
maupun diri sendiri. Diperkuat pendapat Sumarwan (2002) 
yang menyatakan perempuan Indonesia pada masa kini 
memiliki sumber daya manusia yang lebih baik dari generasi 
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sebelumnya, dengan kualitas yang lebih baik, maka wanita 
sebagai konsumen memiliki daya beli yang lebih baik pula. 
Menurut Kotler (1997), jenis kelamin merupakan aspek utama 
yang penting diketahui perusahaan ketika menciptakan suatu 
produk. Jenis kelamin merupakan hal yang penting untuk 
diketahui dalam konsep perilaku konsumen karena jenis 
kelamin memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku 
konsumen. 

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa dari 65 responden 
didapatkan responden terbanyak dengan tingkat pendidikan S2 
yaitu sebanyak 36 orang (55,4%), kemudian sebanyak 15 
orang (23,1%) berpendidikan SMA, dan sebanyak 14 orang 
(21,5%) berpendidikan S1. Responden yang bekerja sebagai 
pegawai negeri sebanyak 33 orang (50,7%), pegawai swasta 
dan wiraswasta sebanyak 20 orang (30,7%) dan mahasiswa 
sebanyak 12 orang (18,46%). Tingginya responden yang 
bekerja sebagai pegawai negeri dan wiraswasta dikarenakan 
penduduk di lokasi penelitian sebagian besar bekerja sebagai 
pegawai negeri, pegawai swasta dan wiraswasta. Sumarwan 
(2002) menyatakan bahwa pendidikan dan pekerjaan adalah 
dua karakteristik konsumen yang saling berhubungan. 
Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan 
oleh seorang konsumen. Tingkat pendidikan seseorang juga 
akan mempengaruhi nilai-nilai yang dianut, cara berpikir, cara 
pandang bahkan persepsi. Konsumen yang memiliki 
pendidikan yang lebih baik akan sangat responsif terhadap 
informasi. Bagi pemasar, semua konsumen dengan tingkat 
pendidikan yang berbeda adalah konsumen potensial bagi 
semua produk dan jasa. 
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Penghasilan juga mempengaruhi jenis makanan yang 
akan dikonsumsi. Dari Tabel 7 diketahui pula, bahwa 
responden terbanyak berpenghasilan Rp. 1.000.000,- sampai 
Rp. 2.000.000,- yaitu sebanyak 29 orang (44,6%), kemudian 
responden berpenghasilan ≤ Rp. 1.000.000,- sebanyak 21 
orang (32,3%), dan responden berpenghasilan ≥ Rp. 
2.000.000,- sebanyak 15 orang (23,1%). Hal ini sesuai 
pendapat Hurriyati (2008) yang menyatakan situasi ekonomi 
atau penghasilan akan mempengaruhi konsumen dalam 
pemilihan dan pembelian produk. 

4.3 Persepsi Masyarakat 

Persepsi masyarakat terhadap produk telur omega 3 di 
Kota Malang akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam 
mengkonsumsi produk tersebut. Persepsi diartikan suatu 
proses yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan, 
dan menginterpretasikan informasi guna membentuk suatu 
gambaran. Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. 
Persepsi seseorang akan mempengaruhi keputusan pembelian 
oleh konsumen.  

Berdasarkan Tabel 8 didapatkan data bahwa mayoritas 
responden memiliki persepsi yang rendah yaitu 24 orang 
(36,9%), kemudian sebanyak 23 orang (35,4%) memiliki 
persepsi sedang, dan sebanyak 18 orang (27,7%) memiliki 
persepsi tinggi. Persepsi masyarakat pada penelitian ini 
berhubungan dengan beberapa variabel yaitu variabel usia 
(X1), penghasilan (X2), pendidikan (X3), tingkat pengetahuan 
responden terhadap produk tersebut (X3), motivasi (X4), 
atribut produk (X5). Rendahnya persepsi responden 
disebabkan masyarakat masih belum begitu mengenal telur 
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ayam yang mengandung omega 3, serta kurang terjangkaunya 
harga produk tersebut oleh kalangan tertentu, dan kurangnya 
promosi dari pihak produsen, yang disebabkan oleh biaya 
promosi yang tinggi. Hurriyati (2008) berpendapat keputusan 
pembelian dipengaruhi oleh karakteristik individu. 
Karakteristik individu merupakan suatu proses psikologi yang 
mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi 
serta menerima barang ataupun jasa. Karakteristik individu 
terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi, keterlibatan, 
pengetahuan, sikap, kepribadian, dan gaya hidup. Konsumen 
akan merubah barang dan jasa yang mereka beli selama masa 
hidupnya.  

Tabel 8. Distribusi Persepsi Masyarakat 

Skor 
poin 

Kategori Jumlah Persentase 
(%) 

≤ 43 Persepsi rendah 24 36,9 
> 43- 47 Persepsi sedang 23 35,4 
> 47 Persepsi tinggi 18 27,7 
Total  65 100,0 
Sumber: data primer yang diolah 
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4.4 Faktor- Faktor yang Berhubungan dengan Persepsi 
Masyarakat 

4.4.1 Usia (X1) 

Usia adalah tahapan/ tingkatan seseorang mampu 
menentukan pandangan atau sikap terhadap telur ayam yang 
mengandung omega 3. 
Tabel 9. Distribusi frekuensi antara usia dengan persepsi 

Usia 

Persepsi Masyarakat 
Total 

Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 

Muda 15 23,1 7 10,8 2 3,1 24 36,9 

Sedang 4 6,2 10 15,4 12 18,5 26 40,0 

Tua 5 7,7 6 9,2 4 6,2 15 23,1 

Total 24 36,9 23 35,4 18 27,7 65 100,0 

Sumber: data primer yang diolah 
Berdasarkan Tabel 9, variabel usia (X1) responden yang 

memilki kategori usia muda dengan rentang usia ≤ 31 tahun 
cenderung memiliki persepsi rendah, selanjutnya responden 
yang tergolong dalam kategori usia sedang >31-42 tahun 
cenderung memiliki persepsi yang tinggi, untuk responden 
dalam kategori tua usia > 42 tahun cenderung memiliki 
persepsi yang rendah. Hubungan antara usia terhadap persepsi 
masyarakat memilki nilai korelasi sebesar 0,282 sedangkan 
nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,079, hal ini berarti 
variabel usia memberikan kontribusi sebesar 7,9% pada 
penelitian ini. Pada kelompok usia > 31 sampai 42 tahun 
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memiliki persentase yang paling tinggi, Hurriyati (2008) 
menyatakan bahwa orang akan merubah barang dan jasa yang 
akan mereka beli sesuai dengan kebutuhan selama masa 
hidupnya. Pada kelompok usia diatas 25 tahun cenderung 
mengurangi kegiatan sosial dan transisi pada perilaku keluarga 
dan lebih memperhatikan kepentingan anak, dan mempunyai 
perhatian terhadap penampilan kesehatan yang tinggi. 

Usia responden merupakan hal yang penting dalam 
konsep perilaku konsumen. Perbedaan tingkat usia responden 
dapat mempengaruhi tingkat dan jenis kebutuhan akan suatu 
produk, serta pola pikir seseorang. Perbedaan usia akan 
memberikan pengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap 
produk telur ayam yang mengandung omega 3, hal ini terkait 
dengan tingkat kepercayaan, pengetahuan, selera dan 
kesadaran nilai pembelian suatu produk. Usia berhubungan 
dengan tingkat pengetahuan seseorang, sehingga semakin 
bertambah usia, konsumen akan cenderung memiliki 
pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan usia 
yang lebih muda (Julaeha, 2010). 

Responden berusia muda memiliki rata-rata skor lebih 
tinggi dari responden yang berusia sedang dan tua. Responden 
berusia muda mempunyai kecenderungan untuk menerima 
hasil teknologi baru, hal ini sesuai dengan pendapat 
Soekartawi (1988), bahwa usia seseorang mempengaruhi 
dalam melakukan adopsi inovasi, dimana semakin muda usia 
biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu sehingga 
berusaha untuk lebih cepat dalam melaksanakan dan 
memperoleh adopsi inovasi. 
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4.4.2 Penghasilan (X2) 
Penghasilan adalah total pendapatan yang diperoleh 

konsumen dalam satu bulan dan dihitung dalam satuan rupiah.  
Tabel 10. Distribusi frekuensi antara penghasilan dengan 

persepsi 

Pengha
silan 

Persepsi 

Total Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 

Rendah 14 21,5 6 9,2 1 1,5 21 32,3 

Sedang 4 6,2 12 18,5 13 20,0 29 44,6 

Tinggi 6 9,2 5 7,7 4 6,2 15 23,1 

Total 24 36,9 23 35,4 18 27,7 65 100,0 

Sumber: data primer yang diolah 
Berdasarkan Tabel 10 diketahui responden yang 

berpenghasilan rendah cenderung memiliki persepsi yang 
rendah. Nilai korelasi antara penghasilan terhadap persepsi 
masyarakat sebesar 0,273, maka nilai (R2) sebesar 0,074.  Jadi 
variasi variabel persepsi masyarakat sebesar 7,4% dapat 
dijelaskan oleh variabel penghasilan. Sesuai dengan pendapat 
Simamora (2004) bahwa keadaan ekonomi sangat 
mempengaruhi dalam pemilihan  produk. Konsumen yang 
berpendapatan rendah memiliki perilaku yang berbeda dengan 
konsumen yang berpendapatan tinggi dalam memilih produk 
maupun jasa. 

Sumarwan (2002) menjelaskan jumlah penghasilan akan 
menggambarkan besarnya daya beli dari seorang konsumen. 
Daya beli akan menggambarkan banyaknya produk dan jasa 
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yang bisa dibeli dan dikonsumsi oleh seorang konsumen dan 
seluruh anggota keluarganya. Pemasar perlu mengetahui 
pendapatan konsumen yang menjadi sasaran pasarnya karena 
pendapatan konsumen akan menjadi indikator penting 
besarnya jumlah produk yang bisa dibeli konsumen. Tingkat 
pendapatan seseorang berpengaruh besar terhadap keputusan 
konsumsi orang tersebut. Semakin besar tingkat pendapatan 
seseorang maka ia cenderung membeli barang berdasarkan 
kualitasnya. Berbanding terbalik, semakin rendah tingkat 
pendapatan seseorang maka cenderung membeli produk atau 
jasa berdasarkan harganya.  

4.4.3 Tingkat Pendidikan (X3) 

Tingkat pendidikan adalah pendidikan formal yang 
ditempuh responden. 
Tabel 11. Distribusi frekuensi antara tingkat pendidkan dengan 

persepsi 

Tingkat 
Pendidikan 

Persepsi 
Total 

Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 

Rendah 12 18,5 1 1,5 2 3,1 15 23,1 

Sedang 6 9,2 4 6,2 4 6,2 14 21,5 

Tinggi 6 9,2 18 27,7 12 18,5 36 55,4 

Total 24 36,9 23 35,4 18 27,7 65 100,0 

Sumber: data primer yang diolah 
Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa tingkat 

pendidikan yang rendah cenderung memiliki persepsi yang 
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rendah. Nilai korelasi antara tingkat pendidikan terhadap 
persepsi responden adalah 0,419 dengan nilai koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,175. Jadi variasi variabel persepsi 
masyarakat sebesar 17,5% dapat dijelaskan oleh variabel 
tingkat pendidikan. Terdapatnya hubungan antara tingkat 
pendidikan terhadap persepsi masyarakat sesuai dengan 
pendapat Sumarwan (2002) yang menyatakan tingkat 
pendidikan seseorang juga akan mempengaruhi nilai yang 
dianut, cara pandang bahkan persepsi terhadap suatu masalah. 
Konsumen yang berpendidikan tinggi akan lebih responsif 
terhadap suatu informasi. Pendidikan juga akan mempengaruhi 
konsumen dalam pilihan produk ataupun merek. 

Tingkat pendidikan  seseorang memiliki hubungan 
dalam keputusan membeli telur yang mengandung omega 3. 
Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin banyak pula 
pengetahuan yang didapatkan. Tingkat pendidikan seseorang 
mampu menentukan pola pikir seseorang dalam menentukan 
pilihan barang-barang dan merek yang akan dibelinya. 
Perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh jenjang pendidikan 
yang telah ditempuhnya. Menurut Engel, et.al (1994), 
perbedaan tingkat pendidikan akan membentuk perilaku 
pembelian yang berbeda pula. 
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4.4.4 Tingkat Pengetahuan (X4) 

Tingkat pengetahuan adalah informasi yang disimpan 
dalam ingatan konsumen tentang suatu produk. 
Tabel 12. Distribusi frekuensi antara tingkat pengetahuan 

dengan persepsi 

Tingkat 
Pengeta

huan 

Persepsi 
Total 

Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 

Rendah 10 15,4 4 6,2 1 1,5 15 23,1 

Sedang 13 20,0 17 26,2 15 23,1 45 69,2 

Tinggi 1 1,5 2 3,1 2 3,1 5 7,7 

Total 24 36,9 23 35,4 18 27,7 65 100,0 

Sumber: data primer yang diolah 
Berdasarkan variabel tingkat pengetahuan, responden 

yang memiliki tingkat pengetahuan terhadap produk telur 
omega 3 rendah cenderung memiliki persepsi yang rendah. 
Selanjutnya, responden yang memiliki tingkat pengetahuan 
sedang dan tinggi terhadap produk telur ayam yang 
mengandung omega 3 cenderung memiliki persepsi yang 
tinggi terhadap produk tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat 
Hurriyati (2008) yang menyatakan pengetahuan adalah 
informasi yang disimpan dalam ingatan konsumen. 
Pengetahuan merupakan faktor penentu utama dalam perilaku 
konsumen, maka pemasar dapat mempertimbangkan mengenai 
kapan pembelian dilakukan konsumen. Nilai korelasi antara 
tingkat pengetahuan terhadap persepsi masyarakat sebesar 
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0,326 dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,106. 
Jadi variasi persepsi masyarakat sebesar 10,6% dapat 
dijelaskan oleh variabel tingkat pendidikan. 

Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam 
informasi mengenai produk. Sumarwan (2002) menyebutkan 
bahwa konsumen memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-
beda terhadap suatu produk. Tiga jenis pengetahuan produk 
yaitu pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk, 
pengetahuan tentang manfaat produk, dan pengetahuan tentang 
kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen. 

4.4.5 Motivasi (X5) 

Motivasi adalah suatu variabel perantara yang 
digunakan untuk menerangkan faktor-faktor dalam diri 
individu yang dapat membangkitkan, mempertahankan dan 
menyalurkan tingkah laku kearah suatu tujuan tertentu. 
Tabel 13. Distribusi frekuensi antara motivasi dengan persepsi 

Motivasi 

Persepsi 
Total 

Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 

Rendah 11 16,9 4 6,2 1 1,5 16 24,6 

Sedang 12 18,5 15 23,1 14 21,5 41 63,1 

Tinggi 1 1,5 4 6,2 3 4,6 8 12,3 

Total 24 36,9 23 35,4 18 27,7 65 100,0 

Sumber: data primer yang diolah 
Berdasarkan Tabel 13, variabel motivasi (X5) responden 

yang memiliki motivasi kategori rendah akan cenderung 
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memiliki persepsi rendah. Selanjutnya responden yang 
memiliki motivasi dalam kategori sedang dan tinggi akan 
cenderung memiliki persepsi yang tinggi. Hubungan antara 
motivasi terhadap persepsi masyarakat memiliki nilai korelasi 
sebesar 0,365. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) 
sebesar 0,133. Hal ini berarti variabel motivasi memberikan 
kontribusi sebesar 13,3% pada penelitian ini atau dapat 
diartikan bahwa terdapat hubungan antara motivasi terhadap 
persepsi masyarakat. Hal ini sesuai pendapat yang menyatakan 
bahwa motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukup untuk 
mendorong seseorang untuk bertindak (Simamora, 2004). 
Pendapat tersebut diperkuat oleh Sumarwan (2002) yang 
menyatakan  bahwa motivasi muncul karena adanya 
kebutuhan, maka peranan pemasar disini adalah 
menginformasikan berbagai produk yang bisa memenuhi 
kebutuhan konsumen, sehingga konsumen termotivasi untuk 
membeli produk tersebut. Perilaku setiap orang dalam 
melakukan aktivitas dilandaskan pada kepentingan seseorang 
untuk mencapai suatu tujuan dan adanya kondisi yang 
mendorong suatu tindakan. Motivasi responden disini 
dipergaruhi oleh beberapa hal, yaitu teman/ relasi, kerabat/ 
keluarga, media informasi dan juga dokter/ ahli gizi.  

4.4.6 Atribut Produk (X6) 

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang 
dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam 
pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk yang 
diamati meliputi harga, kemasan, mutu dan label produk. Mutu 
adalah kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya. 
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Label produk adalah bagian dari sebuah produk dimana dapat 
menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. 
Tabel 14. Distribusi frekuensi antara atribut produk dengan 

persepsi 

Atribut 
Produk 

Persepsi 
Total 

Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 

Rendah 11 16,9 1 1,5 1 1,5 13 20,0 

Sedang 12 18,5 20 30,8 15 23,1 47 72,3 

Tinggi 1 1,5 2 3,1 2 3,1 5 7,7 

Total 24 36,9 23 35,4 18 27,7 65 100,0 

Sumber: data primer yang diolah 
Berdasarkan variabel atribut produk, responden yang 

mengetahui tentang atribut produk rendah, maka cenderung 
memiliki persepsi yang rendah. Selanjutnya, responden yang 
tergolong dalam kategori sedang dan tinggi akan cenderung 
memiliki persepsi yang tinggi. Nilai korelasi atribut produk 
terhadap persepsi sebesar 0,386 dengan nilai koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0, 149. Jadi variasi persepsi 
masyarakat sebesar 14,9% dapat dijelaskan oleh variabel 
atribut produk. Penelitian menunjukkan terdapatnya hubungan 
antara atribut produk terhadap persepsi masyarakat tentang 
telur ayam yang mengandung omega 3 di Kota Malang. 
Atribut produk yang diuji di sini meliputi harga, mutu, 
kemasan dan label omega 3, hal ini sesuai dengan pendapat 
Sumarwan (2002) dimana atribut produk adalah unsur-unsur 
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produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 
dasar dalam pengambilan keputusan pembelian.  

Terdapat beberapa merek dan klasifikasi yang berbeda 
di tempat perbelanjaan di Kota Malang antara lain telur prima 
renkolesterol produksi Indah Abadi Farm, prima telur omega 
3, spesial veggie telur, vp telur ayam negeri dan prima egg 
betacaroten. Harga produk telur ini berkisar antara Rp. 
13.990,- sampai Rp. 24.000,-. Telur omega 3 ini dikemas 
dalam mika, dimana setiap kemasan ada yang terdiri dari 6 
butir telur dan sepuluh butir telur. Atribut produk yang biasa 
digunakan adalah harga dan merek. Harga adalah atribut 
produk yang sering digunakan sebagian besar konsumen untuk 
mengevaluasi produk. Bagi sebagian masyarakat yang 
berpenghasilan rendah, harga adalah faktor utama yang 
dipertimbangkan dalam memilih produk ataupun jasa. Merek 
adalah nama penting sebuah produk. Merek adalah indikator 
kualitas dari sebuah produk. Produk adalah segala sesuatu 
yang diinginkan atau mungkin diinginkan oleh konsumen 
untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu. Secara umum 
konsumen membeli suatu produk untuk memenuhi 
kepuasannya, bukan atribut fisik dari produk itu sendiri 
(Sumarwan, 2002). 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian dengan 
judul “Persepsi Masyarakat di Kota Malang Terhadap Produk 
Telur Ayam”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Persepsi responden terhadap produk telur ayam yang 

mengandung omega 3 di Kota Malang masih rendah.  
2. Terjadi hubungan positif antara usia, penghasilan, 

pendidikan, tingkat pengetahuan responden, motivasi, dan 
atribut produk terhadap persepsi masyarakat tentang 
produk telur ayam yang mengandung omega 3. 

3. Produsen kurang melakukan inovasi dalam menarik 
perhatian konsumen. 

5.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang diberikan pada penelitian 

ini, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi produsen lebih ber inovasi untuk menarik perhatian 

konsumen, seperti menciptakan brand baru sehingga 
konsumen tertarik terhadap produk telur ayam yang 
mengandung omega 3. 

2. Bagi peneliti lebih lanjut, diharapkan dapat meneliti 
klasifikasi variabel persepsi konsumen yang tidak terdapat 
pada penelitian ini, harapannya akan didapatkan 
informasi-informasi baru dan dapat dijadikan pengetahuan 
dan referensi baru bagi orang yang membutuhkan. 



49 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Anonimous. 2009. Keunggulan Telur Karoten. 
www.teraceiboe.com (diakses 12 September 2011). 

Anonimous. 2009a. Sehat Dengan Telur Omega 3. 
www.sehat_dengan_teluromega3.com (diakses 2 Januari 
2012). 

Anonimous. 2011. Telur Organik Betakaroten. http://ayam--
telur-organik.html (diakses 12 September 2011). 

Anonimous. 2011a. Persepsi. http://wikipedia_persepsi.com 
(diakses 12 September 2011). 

Anonimous. 2011b. Telur. http://id.wikipedia.org/wiki 
/Telur_(makanan) (diakses 15 September 2011). 

Arikunto, S. 2008. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta: 
Yogyakarta.  

Assael, H. 1992. Consumer Behaviour and Marketing 
Action Third Edition. Kent Publising Company. Boston. 

Engel, J. F.,  Blackwell, R. D., Miniard, P.W. 1994. Perilaku 
Konsumen. Diterjemahkan oleh Budiyanto, F.X. 
Binarupa Aksara:  Jakarta. 

Hurriyati, R. 2008. Bauran Pemasaran dan Loyalitas 
Konsumen. Alfabeta: Bandung. 

Idris, S. 1995. Telur dan Cara Pengawetannya. Penerbit 
Fajar: Malang. 

Julaeha. 2010. Analisis Persepsi dan Sikap Konsumen 
Terhadap Produk Oreo Setelah Adanya Isu Melamin. 



50 

 

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/ handle/123456789 
/27311/H10jul.pdf?sequence=4 (Diakses 31 Mei 20111). 

Knapp, D. 2001. The Brand Mindset. Penerbit Andi Offset: 
Yogyakarta. 

Kottler, P. 1997. Marketing Management : Analysis, 
Planning, Implementation and Control.  Prentice-Hall 
Inc. New Jersey. 

Kotler, P dan Gary A. 2004. Dasar-Dasar Pemasaran. 
Penerbit Prehallindo: Jakarta. 

Malhotra, N.  1992.  Marketing Research and Applied 
Oriented.  Second Edition.  Prentice Hall.  Upper Saddle 
River: New Jersey. 

Santoso, S. 2008. Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16. 
PT Elex Media Komputindo: Jakarta. 

Schiffman dan Kanuk. 1997. Customer Behaviour. New 
Jersey: Prentice Hall. 

Simamora, B. 2004. Panduan Riset Perilaku Konsumen. PT 
Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 

Soekartawi, 1988. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. UI 
Press. Jakarta. 

Solomon, 1999. Customer Behavior:Buying, having, and 
Being.4th Edition. New Jersey: Prentice Hall. 

Sumarwan, U.  2002.  Perilaku Konsumen.  Galia Indonesia: 
Bogor Selatan. 

Sungkowo, B. 2010. Statistika. UM Press: Malang. 



51 

 

Sutisna. 2001. Perilaku Konsumen & Komunikasi 
Pemasaran. Alfabeta: Bandung. 

Tjiptono, F.  2001.  Strategi Pemasaran.  Penerbit Andi 

Offset.  Yogyakarta 

Usman,H dan Akbar, P. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi 
Aksara: Jakarta. 

Wallace, W. L. 1973. The Logic Of Science in Sociology. 
Chicago. 

Zulganef. 2008. Metode Penelitian Sosial Dan Bisnis. Graha 
Ilmu. Yogyakarta. 

 



52 

 

Lampiran 1. Peta Kota Malang     
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Lampiran 2. Kuesioner 

KUESIONER 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK TELUR 
AYAM YANG MENGANDUNG OMEGA 3 DI KOTA 

MALANG 
 
A. Identitas Responden 

1. Nama  : ……………………… ……….   
2. Usia  : ………………………………. 
3. Jenis Kelamin  : 1. Laki-laki (L)   

     2. Perempuan (P) 
4. Status Dalam Rumah Tangga : ………………………… 
5. Alamat Rumah      : ……………………………………. 
6. Pendidikan Terakhir : …………………………………… 
7.   Pekerjaan  :  

�  Pegawai Negeri Sipil �  Wiraswasta 

�  Pegawai Swasta  �  Lainnya………… 
8. Penghasilan   :  

�  0- 1.000.000  �  2.000.000 -3.000.000 

�  1.000.000 -2.000.000 �  >3.000.000 
     
B. Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Produk 

Telur Ayam Yang Mengandung Omega 3 
1. Apakah anda pernah mengetahui produk telur ayam yang 

mengandung omega 3? 
�   Ya  

�   Tidak (Tidak bisa jadi responden) 
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2. Darimana anda mengetahui produk telur ayam yang 
mengandung omega 3? 
�   Teman/ relasi 

�   Kerabat/ keluarga 

�   Media informasi (internet, tv,selebaran) 

�   Dokter/ ahli gizi 
3. Apa anda mengetahui manfaat telur omega 3: 

a. Tahu   b. Tidak (Lanjut ke no. 5) 
4. Sebutkan manfaat/ keuntungan dari mengkonsumsi produk 

telur ayam yang mengandung omega 3? 
a. ............................................................................ 
b. ............................................................................ 
c. ............................................................................ 
d. ............................................................................ 

5. Apa anda tahu jenis kemasan telur omega 3: 
a. Tahu 
b. Tidak (Lanjut ke no. 9) 

6. Sebutkan jenis kemasan telur omega 3: 
a. ………………………………….. 
b. ………………………………….. 
c. ………………………………….. 

7. Apa anda mengetahui harga per kemasan telur omega 3: 
a. Tahu  b. Tidak 

8. Berapa harga per kemasan? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………. 

9. Apa anda mengetahui siapa produsen dari telur tersebut: 
a. Tahu    b. Tidak (Lanjut ke no. 11) 

10. Sebutkan siapa produsen yang anda ketahui? 
a. …………………………………………. 
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b. …………………………………………. 
c. ………………………………………….  

11. Apakah anda mengetahui merk telur omega 3 yang 
beredar di pasar: 
a. Tahu   b. Tidak (Lanjut ke no. 13) 

12. Sebutkan merk telur omega 3 yang beredar di pasar: 
a. …………………………………. 
b. …………………………………. 
c. …………………………………. 

13. Apakah anda mengetahui tentang masa konsumsi dari 
telur ayam yang mengandung  omega 3?  
a. Tahu   b. Tidak (Lanjut ke no. 15) 

14. Berapa hari/minggu masa konsumsi telur omega 3 
tersebut? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………… 

15. Dimana anda bisa mendapatkan produk telur ayam yang 
mengandung omega? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………. 

16. Apakah produk tersebut selalu tersedia ditempat yang 
anda maksud diatas? 
……………………………………………………………
……………………………. 

17. Apa yang anda ketahui tentang kelebihan dari telur ayam 
yang mengandung omega 3 ini dibandingkan dengan telur 
ayam biasa? 
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……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………….... 

18. Apakah anda mengkonsumsi produk telur ayam yang 
mengandung omega 3? 
a. Ya   b.  Tidak 

19. Apa manfaat yang anda peroleh setelah mengkonsumsi 
telur omega 3? 
a. ……………………………………………………… 
b. ……………………………………………………… 
c. ……………………………………………………… 

20. Berapa kali anda mengkonsumsi telur dalam 1 bulan? 

…………………………………………………………… 
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C. Persepsi Masyarakat Tentang Produk Telur Ayam 
Yang Mengandung Omega3  
Berilah tanda (√) pada jawaban yang anda anggap sesuai 
 

 STS TS N 
 

S 
 

SS 
 

1 2 3 4 5 
Telur omega 3 memiliki 
kualitas/ kandungan gizi lebih 
baik dibanding telur biasa. 

     

Kemasan produk telur omega 3 
menarik bagi konsumen 

     

Kandungan nutrisi pada telur  
omega 3 sesuai kebutuhan 
tubuh 

     

Batas konsumsi (exp.date) pada 
kemasan produk telur omega 3 
memberikan informasi pada 
konsumen  

     

Saran teman,kerabat/keluarga 
atau dokter menjadi bahan 
pertimbangan  membeli telur 
omega 3  

     

Ketersediaaan telur omega 3 di 
tempat pembelian mudah untuk 
di dapatkan 

     

Lokasi menjadi pertimbangan 
untuk membeli produk telur 
omega 3  

     

Akses transportasi menuju 
tempat pembelian mudah untuk 
dijangkau 

     

Iklan/ promosi meningkatkan      
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minat beli konsumen terhadap 
telur omega 3  
Promo/ diskon meningkatkan 
minat beli konsumen terhadap 
telur omega 3  

     

Servis/ pelayanan menjadi 
bahan pertimbangan untuk 
membeli telur omega 3  

     

Keterangan : STS : Sangat tidak setuju 
  TS : Tidak setuju 
  N : Netral 
  S : Setuju 
  TS : Tidak setuju 

 
 SM M N MH  SM 

1 2 3 4 5 
Menurut anda, bagaimana 
harga telur omega 3 saat ini 

     

Keterangan :    SM : Sangat mahal 
  M : Murah 
  N : Netral 
  MH : Mahal 
  SM : Sangat mahal 
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas 

1. Tingkat pengetahuan responden terhadap produk telur ayam 
yang mengandung omega 3 di kota Malang 
 

Variabel Pearson Correlation Sig. (1-tailed) 
X1 .312 .008 
X2 .538 .000 
X3 .275 .017 
X4 .427 .000 
X5 .365 .002 
X6 .768 .000 
X7 .742 .000 
X8 .827 .000 
X9 .406 .001 
X10 .572 .000 
X11 .469 .000 
X12 .407 .001 
X13 .386 .001 
X14 .245 .029 
X15 .642 .000 
X16 .510 .000 
X17 .763 .000 
X18 .540 .000 
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Lanjutan hasil uji validitas 
 

2. Persepsi masyarakat terhadap produk telur ayam negeri yang  
mengandung omega di kota Malang 
 

Variabel Pearson Correlation Sig. (1-tailed) 
X1 .567 .000 
X2 .653 .000 
X3 .430 .000 
X4 .549 .000 
X5 .583 .000 
X6 .621 .000 
X7 .610 .000 
X8 .554 .000 
X9 .600 .000 
X10 .572 .000 
X11 . 632 .000 
X12 -.155 .118 
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Lampiran 4. Analisis Reliabilitas 

1. Uji Hasil Analisis Reliabilitas, tingkat pengetahuan 
responden terhadap telur ayam yang mengandung omega 3 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 65 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 65 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.832 18 
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Lanjutan hasil uji reliabilitas 

 
2.  Uji Hasil Analisis Reliabilitas tingkat persepsi terhadap 

telur ayam yang mengandung omega 3. 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 65 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 65 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.704 11 
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Lampiran 5. Uji Normalitas 
NPar Tests 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

65 65 65 65 65 65 65

34.7077 2.0154 2.0000 27.9538 6.0923 7.2769 44.9385

9.86427 .78047 .79057 6.33796 1.24653 1.73662 3.66093

.090 .204 .205 .119 .151 .154 .098

.090 .200 .205 .062 .145 .092 .093

-.082 -.204 -.205 -.119 -.151 -.154 -.098

.727 .646 .651 .959 1.220 1.239 .790

.665 .885 .840 .317 .102 .093 .561

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Usia PenghasilanPendidikan
Tingkat

PengetahuanMotifasiAtribut ProdukPersepsi

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Lampiran 6. Tabel Distribusi Frekuensi 

 

 

 

 

Usia

24 36.9 36.9 36.9

26 40.0 40.0 76.9

15 23.1 23.1 100.0

65 100.0 100.0

Muda

Sedang

Tua

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Penghasilan

21 32.3 32.3 32.3

29 44.6 44.6 76.9

15 23.1 23.1 100.0

65 100.0 100.0

Rendah

Sedang

Tinggi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Pendidikan

15 23.1 23.1 23.1

14 21.5 21.5 44.6

36 55.4 55.4 100.0

65 100.0 100.0

Rendah

Sedang

Tinggi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Tingkat Pengetahuan

15 23.1 23.1 23.1

45 69.2 69.2 92.3

5 7.7 7.7 100.0

65 100.0 100.0

Rendah

Sedang

Tinggi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Motifasi

16 24.6 24.6 24.6

41 63.1 63.1 87.7

8 12.3 12.3 100.0

65 100.0 100.0

Rendah

Sedang

Tinggi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Atribut Produk

13 20.0 20.0 20.0

47 72.3 72.3 92.3

5 7.7 7.7 100.0

65 100.0 100.0

Rendah

Sedang

Tinggi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Persepsi

24 36.9 36.9 36.9

23 35.4 35.4 72.3

18 27.7 27.7 100.0

65 100.0 100.0

Rendah

Sedang

Tinggi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran 7. Data Variabel X dan Y 

1. Tabel hubungan variabel X dan variabel Y 

No 
Usia 
(x1) 

Pengha
silan 
(x2) 

Pendi
dikan 
(x3) 

Tingkat 
Pengeta

huan 
(x4) 

Moti
vasi 
(x5) 

Atribut 
Produk 

(x6) 

Persep
si (y) 

1. 3 2 3 2 2 2 3 

2. 1 1 1 1 1 1 1 

3. 2 2 3 2 2 2 3 

4. 2 2 2 2 2 2 3 

5. 2 2 3 2 2 2 2 

6. 3 2 2 2 3 2 3 

7. 1 1 1 1 3 1 1 

8. 3 3 3 2 2 2 2 

9. 1 2 1 1 1 1 1 

10. 2 1 3 2 3 2 2 

11. 2 2 2 2 1 2 2 

12. 2 2 3 3 2 2 3 

13. 1 1 3 1 2 1 1 

14. 3 2 3 1 2 2 2 

15. 2 1 1 1 1 1 1 

16. 2 2 3 1 3 2 2 

17. 2 2 3 3 2 2 3 

18. 2 1 3 3 2 2 2 

19. 2 2 3 2 2 2 2 

20. 1 3 3 1 1 2 2 

21. 2 1 2 3 3 3 2 
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22. 2 3 3 2 2 2 2 

23. 3 3 1 3 2 1 1 

24. 3 1 3 2 2 1 2 

25. 3 3 1 1 2 1 1 

26. 1 3 1 2 1 2 2 

27. 2 3 3 1 2 2 3 

28. 2 3 3 2 2 2 3 

29. 2 2 3 2 2 2 3 

30. 1 1 3 1 2 1 1 

31. 1 2 3 2 2 2 2 

32. 1 2 3 1 2 2 2 

33. 3 3 3 2 2 2 2 

34. 1 3 1 1 1 1 1 

35. 3 1 1 1 2 1 1 

36. 3 1 3 1 1 1 1 

37. 3 3 3 2 2 2 3 

38. 2 3 3 2 2 2 3 

39. 1 1 1 2 2 2 1 

40. 1 1 3 2 1 2 1 

41. 2 2 3 2 2 2 2 

42. 2 3 1 2 2 2 1 

43. 2 1 2 2 2 2 2 

44. 2 1 3 2 2 2 1 

45. 3 3 2 2 1 2 1 

46. 1 3 2 2 2 3 1 

47. 1 1 3 2 2 2 2 

48. 2 2 2 2 2 2 3 
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49. 2 2 3 2 1 2 3 

50. 2 2 2 2 1 2 1 

51. 1 1 1 2 2 2 1 

52. 2 2 3 2 2 2 3 

53. 1 2 3 2 2 2 2 

54. 1 2 1 2 2 3 3 

55. 1 2 2 2 3 1 3 

56. 1 1 3 2 1 2 1 

57. 1 1 2 2 2 2 1 

58. 1 1 2 2 1 2 1 

59. 1 2 2 2 2 2 2 

60. 3 2 3 2 2 3 3 

61. 3 2 3 2 3 2 2 

62. 3 2 3 2 1 3 2 

63. 1 2 2 2 2 2 1 

64. 2 1 1 2 3 2 3 

65. 1 2 1 2 1 2 1 
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Lampiran 8. Uji Korelasi Pearson Product Moment 

1. Hubungan antara usia terhadap persepsi 

 

2. Hubungan antara Penghasilan terhadap persepsi 

 

3. Hubungan antara pendidikan terhadap persepsi 

 

 

Correlations

1 .282*

.023

65 65

.282* 1

.023

65 65

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Usia

Persepsi

Usia Persepsi

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlations

1 .273*

.028

65 65

.273* 1

.028

65 65

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Penghasilan

Persepsi

Penghasilan Persepsi

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlations

1 .419**

.001

65 65

.419** 1

.001

65 65

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pendidikan

Persepsi

Pendidikan Persepsi

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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4. Hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap persepsi 

 

5. Hubungan antara motivasi terhadap persepsi 

 

6. Hubungan antara atribut produk terhadap persepsi 

 

Correlations

1 .328**

.008

65 65

.328** 1

.008

65 65

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Tingkat Pengetahuan

Persepsi

Tingkat
Pengetahuan Persepsi

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 .365**

.003

65 65

.365** 1

.003

65 65

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Motifasi

Persepsi

Motifasi Persepsi

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 .386**

.001

65 65

.386** 1

.001

65 65

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Atribut Produk

Persepsi

Atribut Produk Persepsi

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 


