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MARKETING MIX ANALYSIS 
ON THE PURCHASING OF PASTEURIZED MILK  
(Case Study: “Warung Susu Nandhi Murni” in KUD Batu) 

 
Satria Rizko Sagantoro1), Budi Hartono2), and Hari Dwi Utami3) 

 
ABSTRACT 

 
This research was conducted in “Warung Susu 

Nandhi Murni”. This research was carried out in 
February 2013.The research was amed to examine 
consumer behavior in purchasing decisions fole 
pasteurized milk in“Warung Susu Nandhi Murni”. 
Accidental sampling method was apoked to determine 
respondents and data has been obtained by quantitative 
descriptive analysis, the analysis of factors and multiple 
linear regression analysis using one of the software SPSS 
version 16. Factor analysis of results showed that 
marketing mix for pasteurized milk was categorized was 
four factors, including “product”, “commercial 
products”, “services”, and “consumer perception”. 
Calculation of multiple regression analysis showed that 
the variable of colour, friendly of employee, promotion  
frequency, practicality open packaging and age was 
affect factors of purchasing decision.  
 
Keywords: Marketing Mix, Pasteurized Milk 
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ANALISIS BAURAN PEMASARAN  
DALAM PEMBELIAN SUSU PASTEURISASI  

(Studi Kasus: “Warung Susu Nandhi Murni” KUD Batu) 
 

Satria Rizko Sagantoro1), Budi Hartono2), and Hari Dwi Utami3) 

 
RINGKASAN 

 
Kebutuhan protein asal hewani di masyarakat 

Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat dengan 
bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran 
kebutuhan gizi masyarakat yang didukung oleh ilmu 
pengetahuan dan teknologi, terutama produk susu. 
Persaingan di dunia usaha baik perusahan dalam dan luar 
negeri yang bergerak dibidang persusuan yang ada di 
Indonesia semakin meningkat, oleh karena itu untuk 
menarik konsumen dalam memenuhi kebutuhan protein 
hewani yang berasasal dari produk peternakan yaitu 
produk susu, perusahaan harus mempunyai cara untuk 
bersaing dengan perusahaan lainnya yaitu dengan 
meningkatkan strategi pemasaran. Bauran pemasaran 
merupakan prinsip dasar yang tepat dalam mencapai 
tujuan bisnis dan pemasaran dalam sebuah pasar sasaran. 

Penelitian ini dilaksanakan di “Warung Susu 
Nandhi Murni”, yang bertempat di Jl. Diponegoro 8 Kota 
Batu, Malang. Pengumpulan data dilaksanakan selama 
bulan Februari 2013 yaitu mulai pukul 10.00 WIB – 
13.00 WIB dan malam hari pukul 19.00 – 21.00 WIB. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
keputusan pembelian konsumen dalam pembelian susu 
pasteurisasi di “Warung Susu Nandhi Murni” dan 
mengetahui faktor bauran pemasaran dalam membeli 
susu pasteurisasi di “Warung Susu Nandhi Murni”. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah explanatory research untuk mengkaji 
pengaruh variabel bebas yaitu bentuk produk, harga, 
iklan, jarak terhadap variabel terikat yaitu keputusan 
pembelian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 
kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen 
“Warung Susu Nandhi Murni” sejumlah 100 orang 
dengan menggunakan metode accidental sampling, yaitu 
teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu 
dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel 
yang dipandang sesuai sebagai sumber data. 

Pengolahan data dari hasil penelitian dilakukan 
dengan menggunakan SPSS versi 16. Uji validitas 
menunjukkan bahwa dari 14 variabel menunjukkan hasil 
yang valid yaitu koefisien korelasi (r) lebih besar sama 
dengan 0,3 dan nilai p-value < level of significant, 
sedangkan untuk uji reliabilitas menunjukkan bahwa 4 
variabel dinyatakan reliable karena mempunyai nilai 
cronbach’s alpha > 0,60. Hasil dari analisis faktor 
terbentuk 4 faktor baru yaitu produk dengan persentase 
varian sebesar 29,582, indeks komersial produk dengan 
persentase varian sebesar 13,661, indeks pelayanan 
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dengan persentase varian sebesar 12,157, indeks persepsi 
konsumen dengan persentase varian sebesar 8,071. 

Kesimpulan dari hasil penelitian dapat diperoleh 
bahwa indeks persepsi konsumen, indeks pelayanan 
indeks komersial produk dan indeks produk memberikan 
pengaruh langsung dan positif terhadap keputusan 
pembelian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan protein asal hewani di masyarakat 
Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat dengan 
bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran 
kebutuhan gizi masyarakat yang didukung oleh ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, perlu 
peningkatan penyediaan sumber gizi, antara lain protein 
hewan asal sapi perah berupa susu. Pengembangan 
subsektor peternakan khususnya sapi perah merupakan 
salah satu alternatif upaya peningkatan penyediaan 
sumber protein hewani. 

Sesuai perkembangan zaman dan lajunya 
pengembangan saat ini terlihat kebutuhan akan protein 
hewani semakin meningkat, dimana masyarakat semakin 
meningkatkan akan kebutuhan pangan dan gizi. Hal ini 
ditandai dengan jumlah susu yang dihasilkan belum 
mampu memenuhi permintaan konsumen dari tahun ke 
tahun dan produksi susu nasional pada tahun 2011 masih 
berada jauh dibawah permintaan konsumen yang 
diperkirakan mencapai 800.000 ton. Perkiraan jumlah 
permintaan konsumen pada tahun tersebut didasarkan 
pada perhitungan peningkatan permintaan konsumen 
susu pada periode tahun 2010-2011 sebanyak 3.200.000 
ton dan masih mengimpor susu segar sebanyak 2.400.000 
ton. 
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Angka perbandingan atau rasio impor susu sebesar 
1,0 : 1,7 yang artinya untuk setiap penyerapan susu 
bagian susu segar dari dalam negeri (koperasi) maka IPS 
boleh mengimpor 1,7 bagian dari luar negeri (suara 
pembaruan online.com). IPS diharakan membeli susu 
dari koperasi lebih banyak lagi, sehingga peternak yang 
tergabung dalam koperasi juga bisa meningkatkan 
produksinya. 

INPRES No.1/1985 mengatur tentang 
pengembangan susu sapi perah untuk membangun dan 
membina usaha persusuan agar mampu meningkatkan 
produksi susu dalam negeri dan susu olahan dengan mutu 
yang baik dan harga yang terjangkau oleh masyarakat 
serta untuk mengurangi impor susu dan meningkatkan 
kesejahteraan petani ternak sapi perah pada khususnya 
seta dapat meningkatkan gizi masyarakat pada umumnya. 
Sistem kemitraan dikembangkan dalam pengembangan 
sapi perah, yaitu antara peternak, Koperasi Unit Desa 
(KUD) dan Industri Pengolahan Susu (IPS).   

UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 menyebutkan 
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 
atas asas kekeluargaan”. Koperasi ini diharapkan dapat 
menjadi pola kehidupan peternak dalam melaksanakan 
kegiatan ekonomi dan dapat berperan dalam 
pembudidayaan ternak khususnya sapi perah. Selain itu 
menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 
tujuan koperasi Indonesia adalah “Koperasi bertujuan 
memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 
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masyarakat pada umumnya serta ikut membangun 
tatanan perekonomian nasional dalam rangka 
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka koperasi 
saat ini tidak hanya melakukan kegiatan sosial dalam 
pembudidayaan ternak sapi perah tetapi juga kegiatan 
ekonomi atau profit oriented.  

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat 
pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai 
tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya 
sehingga dapat menimbulkan kepuasan bagi pelanggan. 
Cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam 
persaingan global yaitu dengan cara meningkatkan mutu 
melalui analisis bauran pemasaran. Bauran pemasaran 
dapat dipakai sebagai dasar untuk menetapkan suatu 
strategi dalam usaha untuk mendapatkan posisi yang kuat 
di pasar, maka dari itu strategi pemasaran yang tepat 
sangat diperlukan untuk meningkatkan pangsa pasar dan 
volume penjualan.  

Proses pengambilan keputusan konsumen untuk 
membeli suatu produk berupa susu pasteurisasi akan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor bauran pemasaran 
(marketing mix) yang terdiri dari produk, harga, promosi, 
dan tempat. Tidak seluruh variabel bauran pemasaran 
yang ditampilkan oleh perusahaan akan dipertimbangkan 
oleh konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu 
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produk. Warung susu Nandhi Murni merupakan cabang 
dari KUD Batu. 

Penelitian analisis bauran pemasaran susu 
pasteurisasi mengambil lokasi di “Warung Susu Nandhi 
Murni” KUD Batu yang merupakan salah satu koperasi 
yang memproduksi susu olahan. “Warung Susu Nandhi 
Murni” terletak di wilayah Batu. Wilayah Batu 
merupakan wilayah yang potensial bagi peternakan sapi 
perah karena kondisi iklim dan lingkungan yang 
mendukung. Selain itu wilayah “Warung Susu Nandhi 
Murni” merupakan tempat yang strategis ditengah pusat 
keramaian karena terletak didekat alun-alun kota wisata 
Batu.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Persaingan dalam dunia peternakan semakin 
kompetitif khususnya sapi perah sebagai penghasil susu 
segar. Kualitas susu segar yang disetorkan kepada IPS 
dituntut untuk terus meningkat sesuai dengan standar 
kualitas susu yang meliputi jumlah mikroorganisme, 
tingkat protein, lemak, ph dan lain lain seiring dengan 
tuntutan pasar yang semakin kompetitif. Kemasan produk 
dikemas secara menarik dan rapi merupakan bentuk 
implementasi dari strategi pemasaran yang telah 
dilakukan. Untuk memperoleh pangsa pasar di Malang 
yang semakin banyak kompetitor bergerak pada 
komoditas yang sama, strategi pemasaran sangatlah 
penting dilakukan dalam menjangkau pasar.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah 
penelitian adalah :  
1. Profil konsumen apa yang mendominasi dalam 

pembelian susu pasteurisasi di “Warung Susu 
Nandhi Murni” KUD Batu, Malang. 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
keputusan pembelian susu pasteurisasi di “Warung 
Susu Nandhi Murni” KUD Batu, Malang. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian adalah : 
1. Mengetahui profil konsumen yang mendominasi 

dalam membeli susu pasteurisasi di “Warung Susu 
Nandhi Murni” KUD Batu, Malang. 

2.  Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan pembelian susu pasteurisasi di “Warung 
Susu Nandhi Murni” KUD Batu, Malang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi “Warung Susu Nandhi Murni” sebagai bahan 

masukan dan perbandingan dalam bidang 
pemasaran produk susu pasteurisasi, sehingga dapat 
dilakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran 
untuk meningkatkan volume penjualan.  

2. Memberikan informasi tentang bauran pemasaran 
dalam pembelian susu pasteurisasi di “Warung 
Susu Nandhi Murni”. 
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3. Sebagai informasi bagi penelitian berikutnya yang 
mengangkat tentang bauran pemasaran. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Konsumen memenuhi kebutuhan dan keinginan 
dengan berbagai produk yang ditawarkan. KUD Batu 
merupakan koperasi yang memproduksi susu pasteurisasi 
dengan harga yang relatif terjangkau dan variabel bauran 
pemasaran. Konsumen akan memilih susu pasteurisasi 
yang menurut pandangannya sesuai dengan kebutuhan 
dan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen itu 
sendiri. 

Nilai suatu produk dan jumlah biaya yang sesuai 
dengan harapan konsumen merupakan keuntungan yang 
didapatkan setelah membeli produk yang konsumen 
inginkan. Sebelum melakukan pembelian, konsumen 
akan mempertimbangkan terlebih dahulu faktor bauran 
pemasaran yang berkaitan dengan produk susu 
pasteurisasi KUD Batu. Faktor tersebut diantaranya 
adalah bentuk produk, harga, iklan, tempat dan 
pelayanan.  

Bauran produk merupakan bentuk penawaran 
organisasi jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan 
melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan, 
bauran harga menggambarkan besarnya rupiah yang 
harus dikeluarkan seorang konsumen untuk memperoleh 
satu buah produk dan hendaknya harga akan dapat 
terjangkau oleh konsumen, bauran promosi 
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menggambarkan berbagai macam cara yang ditempuh 
perusahaan dalam rangka menjual produk ke konsumen, 
bauran tempat menggambarkan dimana produk tersedia 
dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang 
memungkinkan konsumen dapat dengan mudah 
memperoleh suatu produk (Tjiptono, 2001). 

Penelitian bauran pemasaran ini untuk mengetahui 
faktor bauran pemasaran apa yang mempengaruhi 
konsumen dalam mengkonsumsi susu. Harapan yang 
diinginkan yaitu dapat dilakukan evaluasi untuk 
meningkatkan volume penjualan. 
 
1.6 Diagram Alur Kerangka Pikir 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alur Kerangka Pikir 

Warung Susu Nandhi Murni 

Bauran Pemasaran 

Keputusan Pembelian 
 

- Pilihan utama 
- Kesetiaan produk 
- Rekomendasi 

Bentuk Produk (X1) 
 
 

- Bentuk kemasan (X1.1) 
- Kepraktisan membuka 

kemasan (X1.2) 
- Bahan kemasan (X1.3) 
- Aroma (X1.4) 
- Warna (X1.5) 
- Label kadaluarsa (X1.6) 
- Label netto (X1.7) 

Harga (X2) 
 
 

- Persepsi 
harga (X2.1)  

- Kesetujuan 
harga (X2.1)  
 

Tempat dan 
Pelayanan (X4) 

 
- Kenyamanan 

tempat (X4.1) 
- Keramahan 

(X4.2) 
- Lokasi (X4.3) 

 

Iklan (X 3) 
 
 

- Frekuensi 
mendapatka
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(X3.1) 

- Daya tarik 
iklan (X3.2) 

KUD BATU  

Karakteristik 
 

1. Usia 
2. Gender 
3. Pekerjaan 
4. Pendidikan 
5. Pendapatan 
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1.7 Hipotesis Penelitian 
1. Variabel kepraktisan membuka kemasan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pembelian 
konsumen. 

2. Variabel frekuensi mendapatkan iklan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap pembelian 
konsumen. 

3. Variabel  keramahan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap pembelian konsumen. 

4. Variabel  warna memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap pembelian konsumen. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian Analisis Posisi Produk Susu Bubuk Wyeth 
dan Implikasinya Terhadap Bauran Pemasaran oleh 
Simorangkir (2009). Hasil penelitian menunjukkan posisi 
produk susu bubuk Wyeth lebih unggul jika dilihat dari 
atribut komposisi gizi, manfaat susu, isi kemasan sesuai 
dan merek terkenal. 

Penelitian Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap 
Minat Beli Pada Perusahaan Susu Sapi Segar Barokah Di 
Sepanjang Sidoarjo oleh Farid (2012). Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah produk (X1), harga 
(X2), promosi (X3) dan distribusi (X4) dan minat beli (Y). 
Hasil dari penelitian ini adalah produk berpengaruh 
positif signifikan terhadap minat beli, harga berpengaruh 
negatif signifikan terhadap minat beli, promosi 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat beli 
dan distribusi berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap minat beli.  

Hasil analisis regresi diperoleh bahwa faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah 
variabel produk, harga, promosi, dan tempat namun 
produk merupakan variabel yang berpengaruh paling 
dominan, variabel lain (harga, promosi dan tempat) 
merupakan variabel pendukung yang mempengaruhi 
keputusan pembelian. 
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2.1 Definisi Produk Susu Olahan 

Susu adalah hasil pemerahan sapi atau hewan 
menyusui lainnya, yang dapat dipergunakan untuk bahan 
makanan yang sehat serta tidak dikurangi komponen-
komponennya. Hewan yang susunya digunakan antara 
lain sapi perah, kerbau, unta, kambing, dan domba 
(Hadiwiyoto, 1994). 

Komposisi susu dapat sangat beragam tergantung 
oleh beberapa faktor, akan tetapi angka rata-rata untuk 
semua jenis kondisi dan sapi perah sebagai berikut : 
Lemak 3,9 persen; protein 3,4 persen; laktosa 4,8 persen; 
abu 0,72 persen; air 87,10 persen; bersama-sama dengan 
bahan-bahan lain dalam jumlah sedikit seperti sitrat, 
enzim enzim, fossolipid, vitamin A, vitamin B dan 
vitamin C (Buckle et al, 1987). 

Pengolahan susu bertujuan untuk mengolah susu 
menjadi bahan makanan yang enak dan mempunyai 
aroma lebih baik serta daya simpan yang lebih lama. 
Pengolahan susu sederahana prosesnya disesuaikan 
dengan kondisi sarana, teknologi dan lidah konsumen 
setempat (Anonimous, 1983). 

 
2.2 Penggolongan Produk Susu Olahan 
2.2.1 Susu Pasteurisasi 

Susu pasteurisasi siap minum merupakan salah satu 
produk susu yang telah banyak diminati oleh konsumen. 
Susu pasteurisasi merupakan bentuk lain dari susu segar 
dan merupakan salah satu cara untuk memperpanjang 
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daya tahan susu segar. Jaminan kualitas dan keamanan 
pada susu pasteurisasi diharapkan akan dapat 
meningkatkan konsumsi susu secara umum, dan secara 
tak langsung akan mendorong upaya peningkatan 
produksi susu. Susu pasteurisasi dapat merupakan produk 
alternatif dari koperasi, untuk mendapatkan nilai tambah 
dari susu yang diproduksi peternak, sehingga mengurangi 
ketergantungan peternak pada industri yang umumnya 
menetapkan harga jual susu yang relatif rendah (Admin, 
2009). 

Susu pasteurisasi memiliki kegunaan dan bahan 
nutrisi. Kegunaan dan bahan nutrisi tergantung pada jenis 
susu yang dipakai. Contoh susu yang memiliki 
kandungan lemak tinggi adalah susu kambing, kerbau 
dan rusa yang menghasilkan susu pasteurisasi dengan 
gizi dan berasa lemak dari pada susu yang memiliki 
kadar lemak yang rendak atau susu yang tidak memiliki 
kadar lemak seperti susu krim. Susu pasteurisasi 
memiliki beberapa keunggulan dari pada susu lainnya. 
Susu pasteurisasi memberi banyak manfaat bagi tubuh 
manusia karena mengandung protein, vitamin dan 
lactosa. Keunggulan susu pasteurisasi antara lain 
menjaga kesehatan tubuh dan gigi, meningkatkan stamina 
dan kekebalan tubuh, mengurangi tekanan darah, 
mencegah osteoporosis, mencegah kanker usus, 
membantu proses pertukaran zat dalam tubuh, menjaga 
kesehatan ibu hamil dan menyusui serta sebagai sumber 
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vitamin, lemak, protein nutrisi dan multivitamin (Nadia, 
2011). 

 
2.3 Definisi dan Konsep Pemasaran 

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial 
yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan 
apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
menciptakan, menawarkan dan secara bebas 
mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain, 
sedangkan manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu 
memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan 
menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 
menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 
yang unggul (Kotler, 2002). 

Pemasaran dapat disimpulkan bahwa aktivitas 
penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh 
pelanggan karena dengan pemasaran, perusahaan bisa 
mengukur berhasil atau tidaknya dalam menjalankan 
usahanya. 

 
2.4 Keputusan Pembelian Konsumen 

Schiffman (2004:547) keputusan pembelian adalah 
pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan 
pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat 
keputusan, harus tersedia beberapa alternatif pilihan. 
Keputusan untuk membeli dapat mengarah pada 
bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut 
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itu dilakukan. Keputusan pembelian konsumen 
dipengaruhi oleh perilaku konsumen. 

Peter dan Olson (2000) mengemukakan bahwa inti 
dari pengambilan keputusan konsumen adalah proses 
pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan 
untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, 
dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari proses 
pengintegrasian ini adalah suatu pilihan, yang disajikan 
secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Proses 
pengambilan keputusan pembelian yang akan dilakukan 
oleh konsumen yang akan melalui beberapa tahap, antara 
lain sebagai berikut (Kotler, 2002). 

 
 

 
Gambar 2. Proses pengambilan keputusan pembelian 
 

2.5 Pemasaran 
Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial yang didalamnya individu dan kelompok 
mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan 
produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler, 2002). 
Pemasaran melibatkan banyak individu dan organisasi 
dalam situasi yang berbeda-beda. Tetapi mereka 
semuanya sama, yaitu melibatkan satu atau lebih individu 
atau organisasi dengan membujuk orang lain untuk 
melakukan sesuatu. 

Pengenalan 
Masalah 

Pencarian 
Informasi 
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Pemasaran dalam pengertiannya yang paling luas 
didefinisikan sebagai semua kegiatan yang dirancang 
untuk mendorong dan mengelola segala pertukaran untuk 
memuaskan keinginan dan kebutuhan kita. Definisi 
pemasaran yang lebih sempit sebagai sebuah keseluruhan 
sistem kegiatan bisnis yang dirancang untuk 
menyediakan sesuatu bagi kelompok, individu atau 
organisasi yang memuaskan mereka, untuk mencapai 
tujuan organisasi. 

 
2.6 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran adalah sebagai seperangkat 
variabel pemasaran, yang dapat dikendalikan dan 
dipadukan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan 
yang diinginkan di dalam pasar sasaran (Kotler, 2002). 
Etzel et al. (1997:60) menyatakan bahwa bauran 
pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau 
kegiatan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu 
produk, harga, tempat dan promosi. Kotler (2002) 
mengklasifikasikan alat-alat pemasaran ke dalam empat 
kelompok yang dikenal dengan 4P dari pemasaran, yaitu 
product, price, place and promotion.  

 
2.6.1 Produk (Merek, Kemasan, Label) 

Swastha (2002) menyatakan bahwa produk adalah 
suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun 
tidak dapat diraba, termasuk pembungkus, warna, harga, 
prestasi perusahaan dan pengecer yang diterima oleh 
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pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. 
Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif 
dari produsen atas “sesuatu” yang bisa ditawarkan 
sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui 
pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai 
dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya 
beli (Tjiptono, 2001). 

 
2.6.2 Harga (Nilai) 

Sunu (1995) menyatakan bahwa harga adalah nilai 
suatu barang dan jasa yang diukur dengan sejumlah uang. 
Berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan 
bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki 
kepada pihak lain. Di dalam perusahaan, harga suatu 
barang atau jasa merupakan penentuan bagi permintaan 
pasar. Harga dapat mempengaruhi posisi persaingan 
perusahaan. Sedangkan menurut Swastha (2002) harga 
adalah sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau 
mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 
kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Suatu 
perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kali 
ketika perusahaan tersebut mengembangkan produk baru, 
memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi 
atau daerah baru, ketika perusahaan akan mendapat 
kontak kerja baru. Perusahaan harus menentukan dimana 
akan memposisikan produknya berdasarkan mutu dan 
harga. 
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2.6.3 Promosi (Iklan) 
Promosi mencerminkan kegiatan-kegiatan yang 

mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk 
konsumen untuk membelinya. Jadi, promosi ini 
merupakan komponen yang dipakai untuk memberikan 
dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. 
Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi adalah 
periklanan, promosi penjualan, personal selling dan 
publisitas. Tujuan dari promosi itu sendiri adalah untuk 
menyebarkan informasi tentang produk kepada 
konsumen, mendapatkan kenaikan penjualan, mendapat 
pelanggan baru dan pelanggan yang setia, menjaga 
kestabilan penjualan ketika pasar sedang lesu, 
mengunggulkan produk sendiri serta membentuk citra 
produk di mata konsumen sesuai dengan yang 
diinginkan. 

 
2.6.4 Tempat (Jarak/Lokasi) 

Tempat mencerminkan kegiatan-kegiatan 
perusahaan yang membuat produk tersedia untuk 
konsumen sasaran. Sebagian dari tugas distribusi adalah 
memilih perantara yang akan digunakan dalam saluran 
distribusi yang secara fisik menangani dan mengangkat 
produk melalui saluran tersebut, maksudnya agar produk 
dapat mencapai pasar yang dituju tepat pada waktunya. 
Menurut Kotler (2002) saluran pemasaran adalah 
beberapa organisasi yang saling beergantung dan terlibat 
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dalam proses mengupayakan agar produk atau jasa 
tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. 
Macam-macam perantara:  
a. Pedagang Besar 
b. Pengecer 
c. Agen 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di “Warung Susu 
Nandhi Murni”, yang bertempat di Jl. Diponegoro 8 Kota 
Batu. Pemilihan lokasi dilakukan dengan sengaja oleh 
peneliti berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut 
sangat strategis terletak di pinggir jalan pada pertengahan 
kota Batu sehingga ramai dikunjungi dan diminati para 
konsumen baik anak-anak sampai dewasa yang berasal 
dari masyarakat lokal maupun luar daerah karena lokasi 
Kota Batu adalah salah satu kawasan wisata di Jawa 
Timur. Produk susu “Warung Susu Nandhi Murni” ini 
banyak dijadikan buah tangan atau oleh-oleh produk khas 
dari Kota Batu. Responden yang dijadikan sampel adalah 
konsumen yang datang ke factory outlet dan melakukan 
pembelian produk susu segar maupun olahan baik anak-
anak sampai dewasa yang memiliki umur 10-55 tahun. 

Pengumpulan data lapang dilaksanakan selama 
bulan Maret 2013. Waktu pengambilan responden 
dilakukan pada siang hari mulai pukul 10.00 sampai 
13.00 WIB dan malam hari pukul 19.00 sampai 21.00 
WIB pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu dikarenakan 
pada akhir minggu tersebut banyak para wisatawan yang 
ramai berkunjung. 
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3.2 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus. Nasir (1998) studi kasus adalah penelitian tentang 
subyek penelitian yang berkenaan dengan fase spesifik 
atau khas dikeseluruhan personalitas yang bertujuan 
untuk memberikan gambaran mendetail mengenai latar 
belakang, sifat-sifat, serta karakter yang khas di kasus, 
ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-
sifat diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok, 
untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-
variabel melalui pengujian hipotesa. 

 
3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian 
menggunakan metode accidental sampling, sampel 
diambil berdasarkan konsumen yang kebetulan membeli 
produk susu segar maupun olahan di lokasi penelitian 
dan bersedia untuk mengisi kuisioner. Sugiyono (2006) 
menyatakan bahwa accidental sampling adalah teknik 
pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa 
saja yang secara kebetulan bertemu di lokasi penelitian 
dengan peneliti yang dapat digunakan menjadi sampel, 
bila dipandang konsumen kebetulan ditemui sesuai syarat 
sebagai sumber data. Singarimbun (2008) menjelaskan 
bahwa penelitian survei adalah penelitian yang 
mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 
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kuisioner sebagai alat dalam pengumpulan data yang 
pokok. Penelitian penjelasan (explanatory research) 
adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal 
antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa.  

Responden penelitian adalah konsumen yang 
membeli produk susu segar maupun olahan di “Warung 
Susu Nandhi Murni” yang berjumlah 100 orang. 
Malhotra dan Naresh (1993) menjelaskan bahwa jumlah 
sampel yang diperlukan dengan menggunakan analisis 
faktor adalah paling sedikit 4 atau 5 kali jumlah variabel 
yang diteliti, karena jumlah variabel yang diteliti 
sebanyak 14 maka sampel yang ditetapkan adalah 5x14 = 
70 responden.  

 
3.4 Metode Pengambilan Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah 
data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh 
dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap 
responden dan pihak terkait. Metode pengambilan data 
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 
a. Kuisioner 

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan 
daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden. 
Langkah-langkah yang ditempuh untuk membuat 
responden yaitu (1) membuat pertanyaan sehingga dapat 
diperoleh jawaban variabel-variabel untuk mengungkap 
profil pribadi konsumen yang terdiri dari nama, alamat, 
jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan. 
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(2) membuat daftar pertanyaan sesuai dengan tujuan 
penelitian. Data yang diperoleh pada saat observasi 
adalah data primer. 
b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah metode pengumpulan data 
berupa data primer dengan cara melakukan tanya jawab 
(wawancara langsung), yang dilakukan secara sistematis 
dan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dibuat 
sebelumnya yang sesuai dengan tujuan kegiatan. 

 
3.5 Variabel Penelitian 
Variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Variabel Independen (X) 
Yaitu variabel yang tidak terikat atau variabel bebas yang 
terdiri dari variabel-variabel tersebut di bawah ini : 

1.  Bentuk produk (X1)  
- Bentuk kemasan (X1.1) 
- Kepraktisan membuka kemasan (X1.2) 
- Bahan kemasan (X1.3) 
- Aroma (X1.4) 
- Warna (X1.5) 
- Label kadaluarsa (X1.6) 
- Label netto (X1.7) 

2.  Harga (X2) 
     - Persepsi harga (X2.1) 
     - Kesetujuan harga (X2.2) 
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3. Iklan (X3) 
    - Frekuensi mendapatkan iklan (X3.1)  
    - Daya Tarik Iklan (X3.2) 
4. Tempat dan Pelayanan (X4) 
    - Kenyamanan tempat (X4.1) 
    - Keramahan (X4.2) 
    - Lokasi (X4.3) 
 

2. Variabel Dependen 
Yaitu variabel yang terikat atau dipengaruhi oleh 

variabel-variabel independen yang hanya terdiri dari 
pembelian susu pasteurisasi oleh konsumen (Y). Terdiri 
dari :  

- Pilihan utama (Y1.1) 
- Kesetiaan produk (Y1.2) 
- Rekomendasi (Y1.3) 
 Pengukuran jawaban responden menggunakan 

skala Likert. Sugiyono (2006) menjelaskan bahwa Skala 
Likert adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 
orang tentang fenomena sosial. 

Lima alternatif yang digunakan dalam pemberian 
skor dengan nilai sebagai berikut : 
a. Sangat mempertimbangkan (SM)  = 5 
b. Mempertimbangkan (M)   = 4 
c. Cukup mempertimbangkan (CM)  = 3 
d. Kurang mempertimbangkan (KM)  = 2 
e. Tidak mempertimbangkan (TM)  = 1 
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3.6 Uji Instrumen Penelitian 
Untuk lebih akuratnya instrument penelitian yang 

digunakan, maka perlu diuji tingkat validitas dan 
realiabilitasnya. 

 
3.6.1 Uji Validitas 

Validitas menunjukan sejauh mana suatu alat ukur 
mampu mengukur apa yang ingin diukur. Tinggi 
rendahnya validitas menunjukan sejauh mana data yang 
telah terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 
tentang variabel yang diteliti (Umar, 2003). Validitas 
menyangkut apa yang ingin diukur seberapa baik tes ini 
dapat mengukur. Pada dasarnya semua prosedur untuk 
menentukan validitas tes berkaitan dengan hubungan 
antara kinerja pada tes dan faktor-faktor lain yang dapat 
diamati secara independen tentang kepuasan konsumen. 
Pengujian validitas dimaksudkan untuk menaksir 
konsistensi internal butir pertanyaan dalam mengungkap 
faktor. 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995) 
mengatakan validitas menunjukan sejauh mana alat 
pengukuran itu mengukur apa yang ingin diukur.Suatu 
variabel dinyatakan valid jika koefisien korelasi sama 
dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3),seperti yang 
dikemukakan Sugiyono (2006) dan probabilitas koefisien 
korelasinya  ≤0,05 atau r hitung ≥ r tabel. 
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Keterangan: 
 r= korelasi 
 n= banyaknya sampel 
 X=variabel yang dipengaruhi (variabel bebas) 
 Y=variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) 
 
3.6.2 Uji Reliabilitas 

Singarimbun dan Effendi (1995) mengatakan 
realibilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukan 
sejauh mana suatu pengukuran relatif konsisten apabila 
pengukuran diulang dua kali atau lebih. 

Suatu alat dikatakan reliable jika alat itu dalam 
mengukur suatu gejala yang berlainan senantiasa 
mengukur Sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan 
dapat diandalkan, untuk mengukur reliabilitas dalam 
suatu instrument menggunakan alpha crombat yang 
didasarkan pada rata-rata korelasi butir data instrument 
pengukuran. Menurut Malhotra dan Naresh (1993) suatu 
instrument dikatakan handal apabila nilai alpha lebih 
besar atau sama dengan 0,6. Sedangkan rumus alpha 
cronbach menurut Arikunto adalah sebagai berikut: 
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Keterangan : 
t   =  variabel instrument 
k  = banyaknya butir pertanyaan 
���= jumlah varian butir 
 ���=    varian total  

3.6.3 Metode Analisis  
Metode yang digunakan untuk menganalisis data 

ada dua tahap, yaitu :  
 

3.6.3.1 Analisis Faktor 
Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis faktor dengan bantuan program komputer SPSS. 
Malhotra dan Naresh (1993) menjelaskan bahwa analisis 
faktor adalah sekelompok prosedur yang digunakan 
untuk mengurangi atau meringkas data. Secara matematis 
model analisis faktor adalah sebagai berikut :  
Xi = A11F1 + A12F2 + A13F3 + …… + AimFm + ViUi 

Keterangan :  
X i  = variabel standar ke-i 
A ij = koefisien multiple regression dari variabel 1 pada 

faktor umum (common factor) j 
F  = faktor umum 
V i = koefisien standardized regression dari variabel 1 

pada faktor khusus (unique) 1 
Ui  = faktor khusus bagi variabel i 
m  = jumlah faktor faktor yang umum 
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Faktor-faktor yang khusus tidak berhubungan satu 
sama lainnya, serta tidak berkorelasi dengan faktor-faktor 
dinyatakan sebagai kombinasi linier dan variabel-variabel 
yang akan diamati.  
Formulanya adalah : 
Fi = Wi1X1+Wi2X2+……+WikWk 

Keterangan : 
Fi   = estimasi faktor ke-i 
Wi = bobot atau koefisien nilai faktor 
k   = jumlah variabel 
 
3.6.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Supranto (2001) menjelaskan bahwa analisis ini 
digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen yang terdiri dari kualitas produk, harga, 
pelayanan, dan tempat) terhadap variabel dependen 
(persepsi konsumen). Model analisis yang digunakan 
merupakan regresi linier berganda dengan menggunakan 
bantuan perangkat lunak (software) pada program SPSS 
(Statistical Product and Service Solutions) versi 17.00 for 
Windows, dengan rumus sebagai berikut : 
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e 
Keterangan : 
Y  = Keputusan Pembelian  
β0 = Konstanta 
β1.. β4 = Koefisien regresi  
X1 = Bentuk produk (Susu pasteurisasi) 
X2 = Harga  
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X3 = Iklan 
X4 = Tempat dan Pelayanan 
E = Standar Error 

 
3.7 Batasan Istilah 
1. Analisis merupakan suatu cara merangkum 

sejumlah data besar data yang masih mentah 
menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. 

2. Bauran Pemasaran adalah kombinasi dari empat 
variabel atau kegiatan inti dari sistem pemasaran 
perusahaan, yaitu produk, harga, tempat dan 
promosi. 

3. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 
manajerial yang didalamnya individu dan 
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 
dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan 
dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan 
pihak lain. 

4. Produk susu olahan merupakan cairan bergizi 
berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu 
mamalia betina yang telah dikreasikan dengan 
penambahan berbagai macam bahan makanan yang 
berfungsi untuk menambah cita rasa. 

5. Bentuk produk adalah suatu sifat yang kompleks, 
baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, 
termasuk pembungkus, warna, harga, prestasi 
perusahaan dan pengecer yang diterima oleh 
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pembeli untuk memuaskan keinginan dan 
kebutuhan. 

6. Harga adalah nilai suatu barang dan jasa yang 
diukur dengan sejumlah uang. 

7. Iklan adalah bentuk komunikasi pemasaran yang 
berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, 
membujuk, dan meningkatkan pasar pada produk 
yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

8. Tempat / lokasi adalah suatu tempat di mana 
perusahaan itu melakukan aktifitas transaksi 
penjualan kepada konsumen. 

9. Pelayanan adalah tindakan seseorang yang secara 
langsung kepada konsumen untuk melayani dan 
memberikan kepuasan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

BAB IV 
PEMBAHASAN 

 
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

KUD “BATU” beralamat di Jalan Diponegoro 
nomor 8 kota Batu. Luas wilayah kerja KUD “BATU” 
149.908,73 Ha dengan ketinggin dari permukaan laut 690 
m – 1.700 m. Batu mempunyai iklim tropis lembab 
dengan curah hujan yang relatif tinggi dan suhu yang 
cukup dingin. Kondisi yang demikian akan mempengruhi 
perkembangan tata kelola, kehidupan sosial budaya, 
ekonomi dan politik. Batu merupakan daerah wisata dan 
sumberdaya alam yang melimpah. Pertanian sayur 
mayur, buah-buahan serta susu dari hasil ternak sapi 
perah merupakan komoditi utama pendapatan kota Batu. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kdh. TK II 
Malang Nomor : D.2075/K/1972 tanggal : 20 Oktober 
1972, di Kecamatan Batu didirikan sebuah Lembaga 
Perekonomian yang bernama Badan Usaha Unit Desa 
(BUUD). Tahun 1976 BUUD Kec. Batu beramalgamasi 
dengan beberapa Koperasi yang ada di Kecamatan Batu, 
yaitu Koperasi Buah-buahan “Malusiana”, Koperasi 
Sayur-mayur “Puskopsama”, Koperasi Bunga “Mawar” 
dan Koperasi Susu “Tirtowaluyo”. 

Berdasarkan Inpres No. 2 tahun 1978 tentang 
pembentukan Koperasi Unit Desa, maka pada tanggal 26 
April 1978 BUUD Kecamatan Batu menyelenggarakan 
Rapat Anggota yang memutuskan mendirikan Koperasi 
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Unit Desa dengan nama “Bebarengan Anggayuh 
Tentreme Urip” disingkat KUD “BATU”.  

Badan Hukum : no. 4098/BH/78 tanggal 5 Oktober 
1978, Anggaran Dasar KUD “BATU” mengalami 
beberapa kali perubahan, karena menyesuaikan situasi 
dan kondisi. Perubahan Anggaran Dasar terakhir : 
518/03-PAD/422.402/2004 tanggal 1 Juli 2004. 

 
4.2 Struktur Manajemen KUD “BATU” 

Struktur manajemen perusahaan memegang 
peranan yang sangat penting dalam mengatur proses 
produksi perusahaan serta administrasi perusahaan baik 
masalah tenaga kerja maupun hal-hal lain diluar proses 
produksi perusahaan seperti pemasaran. Struktur 
manajemen perusahaan yang baik, dapat menunjang 
kemajuan dari perusahaan dan sebaliknya, jika sistem 
manajemen perusahaan berjalan dengan buruk maka 
dapat menimbulkan kemunduran perusahaan.  

KUD “BATU” memiliki struktur manajemen 
perusahaan yang terdiri dari pengurus, pengawas, 
manajer, koordinator wilayah (KORWIL), karyawan, 
ketua kelompok anggota. 
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Gambar 3. Struktur Organisasi 

 
KUD Batu Malang mempunyai struktur di masing-
masing bidang organisasi yaitu:  

1. Keanggotaan 
Tahun 2011 : 2.313 orang 
Tahun 2012 : 2.368 orang 

2. Susunan Pengurus 2013 – 2017 
Ketua   : Drs. H. Ismail Hasan, MM 
Sekretaris : H.M. Yusuf Joko Lesmono 
Bendahara : Hj. Wiwik Zulaika, SE 

3. Pengawas 

PENGURUS : 
 

1. Ketua 
2. Sekretaris 
3. Bendahara 

PENGAWAS 

MANAJER  

BAGIAN 
 

1. Keuangan 
2. Pajak dan Bank 
3. Perkreditan 

BAGIAN 
 

1. Personalia 
2. Perbekalan 
3. Keswan 

SEKSI 
 

1. KAMTIB 
2. Angkutan 
3. Pos 
Penampungan 

UNIT  

1. Susu Sapi Perah 
2. Pengolahan Susu 
3. KPPS 
4. SAPRONAK 
5. Lebah 
6. Simpan Pinjam 
7. WASERDA 
8. Listrik 
9. Batu Resto 

RAPAT 
ANGGOTA  
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Tahun 2011 – 2013 : H.M Solichan Arif 
4. Manajer 

Nama     : H.M Andriyan Sembodo, SH, MH 
5. Koordinator Wilayah (KORWIL) 

Kecamatan : H.M.F Ridoewan 
Kecamatan : H.M.N Sunarso 
Kecamatan : Sunarto 

6. Karyawan 
Jumlah Karyawan : 142 orang 

7. Ketua Kelompok Anggota 
Ketua Kelompok Peternak : 36 orang 
 
Struktur organisasi dan sistem pengorganisasian 

telah diterapkan secara baik dengan didukung oleh tenaga 
kerja terampil, sehingga dalam menjalankan kegiatan 
usahanya terlihat professional. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Swastha dan Sukotjo (1998), pengorganisasian 
merupakan proses menciptakan hubungan antara 
berbagai fungsi, personalia dan faktor-faktor fisik agar 
semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta 
terarah pada satu tujuan. Komponen-komponen tersebut 
mencerminkan adanya tugas-tugas yang harus 
dilaksanakan oleh manusia yang didukung oleh sarana 
dan prasarana dan teknologi informasi sehingga dapat 
digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. 
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4.3 Bidang Usaha KUD “BATU” 
1. Bidang usaha KUD “BATU” meliputi : 

1. Unit susu sapi perah    5. Unit simpan pinjam 
2. Unit pengolahan susu 6. Unit pelayanan listrik 
3. Unit pakan ternak      7. Unit KPPS 
4. Unit Waserda    8. Unit Lebah 
 
KUD “BATU” selain menjalankan unit-unit usaha 

yang tersebut diatas juga melaksanakan kegiatan sosial 
dalam wadah Dana Setia Kawan (DSK) untuk membantu 
anggota yang mendapat musibah, selain itu 
pengembangan Susu Pasteurisasi dan Yoghurt Merk 
“Nandhi Murni” (ND), serta kerjasama dengan P.T Putih 
Lestari (Bandung) pengembangan susu pasteurisasi Merk 
KSB (Koperasi Susu Batu). 
 
2. Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) 
Pos penampungan susu : 18 lokasi/tempat 
 
4.4 Warung Susu Nandhi Murni 

“Warung Susu Nandhi Murni” beralamat di Jalan 
Diponegoro nomor 8 Kota Batu yang didirikan pada 
tahun 2010 oleh pihak KUD BATU yang letaknya berada 
tepat di depan kantor KUD BATU. “Warung Susu 
Nandhi Murni” merupakan cabang pemasaran produk 
KUD BATU setelah Depot Susu “Ganesha” yang 
lokasinya terletak di jalan Kartini 1 Kota Batu. Jumlah 
tenaga kerja yang terdapat di “Warung Susu Nandhi 
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Murni” berjumlah 9 orang karyawan dan penanggung 
jawab “Warung Susu Nandhi Murni” yaitu Ibu Nur 
Hidayati.  

“Warung Susu Nandhi Murni” mempunyai waktu 
jam kerja selama 7 hari mulai dari pukul 09.00-21.00 
WIB. Setiap karyawan berhak mendapatkan libur pada 
hari Raya Idul Fitri, dan karyawan tetap bekerja 
meskipun tanggal merah pada kalender. Bila ada 
keperluan yang mendadak atau penting bagi salah satu 
karyawan diberikan 2-3 hari untuk ijin menyelesaikan 
urusan mereka, jika keperluannya sangat mendesak dan 
tidak bisa hanya 2-3 hari untuk ijin maka penanggung 
jawab “Warung Susu Nandhi Murni” akan 
menyesuaikannnya.  
 
4.5 Produk yang Disajikan 

Produk susu pasteurisasi yang ditawarkan oleh 
“Warung Susu Nandhi Murni” diantaranya adalah susu 
“KSB” rasa coklat, susu “KSB” rasa strawberry, susu 
“KSB” rasa melon, susu “KSB” rasa vanilla, susu 
“Nandhi Murni” rasa coklat, susu “Nandhi Murni” rasa 
strawberry, susu “Nandhi Murni” rasa melon, susu 
“Nandhi Murni” rasa vanilla. “Warung Susu Nandhi 
Murni” memliliki dua lemari pendingin yang berfungsi 
untuk menyimpan produk susu pasteurisasi agar susu 
tetap terjaga kualitasnya. Warna dari setiap rasa susu 
berbeda-beda. Rasa coklat berwarna coklat, rasa 
strawberry berwarna merah, rasa melon berwarna hijau, 
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rasa vanilla berwarna putih. Aroma pada setiap kemasan 
susu pasteurisasi juga berbeda-beda tergantung warna 
yang terlihat dari luar kemasan botol susu pasteurisasi.  
Berbagai macam varian rasa,warna dan aroma di 
“Warung Susu Nandhi Murni” KUD BATU 
dimaksudkan agar konsumen tidak bosan dan dapat 
memilih rasa sesuai dengan kebutuhan. 

Susu pasteurisasi adalah produk yang mudah 
terkontaminasi dengan mikroba pembusuk, sehingga 
proses perlakuan harus tetap terjaga dengan baik. 
“Warung Susu Nandhi Murni” harus memperhatikan 
elemen produk, yakni keluasan dan kedalaman serta 
keragaman produk, semakin lengkap maka akan semakin 
baik. 

Kualitas dari sebuah produk itu sendiri merupakan 
salah satu atribut yang penting, karena dalam dunia usaha 
produk yang berkualitas baik yang mampu bersaing. 
Dalam usahanya memperoleh produk susu yang 
berkualitas, “Warung Susu Nandhi Murni” melakukan 
pengawasan yang ketat dalam proses produksi dan hasil 
produksi. Pengawasan dilakukan mulai dari 
penampungan, pengolahan dan pemasaran. Hal ini 
dilakukan agar hasil produksi yang diperoleh dapat 
optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Kemasan 
susu pasteurisasi yang digunakan oleh “Warung Susu 
Nandhi Murni” berbentuk botol plastik, dan ukuran 
setiap kemasan berbeda-beda tergantung selera dari 
setiap konsumen. Terdapat 3 jenis kemasan susu 
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pasteurisasi yang disediakan di “Warung Susu “Nandhi 
Murni” diantaraya yaitu SBK (Susu Botol Kecil) 180cc, 
SBB (Susu Botol Besar) 1000cc, KSB (Susu Cup) 140cc. 
Kemasan tutup botol susu pasteurisasi “Warung Susu 
Nandhi Murni” disegel secara rapat agar tidak bocor dan 
praktis dalam membuka segel kemasan.  Warna yang 
terdapat pada kemasan disesuaikan dengan ukuran setiap 
botol yaitu berwarna biru dan putih. Label kadaluarsa 
yang terdapat pada setiap botol kemasan “Warung Susu 
Nandhi Murni” berfungsi untuk mengetahui tanggal susu 
pasteurisasi tersebut kadaluarsa/expired. Tanggal 
kadaluarsa susu pasteurisasi “Warung Susu Nandhi 
Murni” mencapai 7 hari. Label netto yang terdapat pada 
setiap botol kemasan “Warung Susu Nandhi Murni” 
berfungsi untuk mengetahui berat bersih susu yang ada 
pada setiap botol kemasan. 

 
4.6 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang 
diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada 
konsumen susu pasteurisasi  “Warung Susu Nandhi 
Murni” sebagai responden, maka dapat diketahui 
karakteristik setiap konsumen. Hal ini dilakukan dengan 
harapan bahwa informasi ini dapat menjadi masukan bagi 
pengelola “Warung Susu Nandhi Murni” dalam 
menyusun strategi pemasaran yang setuju dengan 
karakteristik konsumennya di masa yang akan datang. 
Karakteristik atau identitas responden ini berdasarkan 
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jenis kelamin, usia,  profesi atau pekerjaan, pendidikan 
terakhir, tingkat pendapatan dan frekuensi pembelian. 

 
4.6.1 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh 

gambaran responden menurut jenis kelamin. Dengan 
demikian dapat diketahui untuk responden dengan jenis 
kelamin perempuan lebih sedikit daripada laki-laki. Hal 
ini menunjukkan bahwa pembeli susu pasteurisasi 
mayoritas laki-laki dikarenakan banyak dari konsumen 
“Warung Susu Nandhi Murni” merupakan pecinta alam, 
penggemar olahraga sepeda gunung, komunitas motor 
trail maupun klub sepeda motor lainnya yang 
menyempatkan singgah ke “Warung Susu Nandhi 
Murni” untuk beristirahat ataupun hanya sebagai tempat 
mengobrol dan bergaul dengan teman-teman sebaya. 
Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 4. 

 
Gambar 4. Persentase responden berdasarkan jenis   kelamin 

 
 
 

65% 

35% Laki-laki

Perempuan
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4.6.2 Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat 
Pendidikan 

Tingkat pendidikan responden dapat diambil 
kesimpulan bahwa sebagian besar konsumen “Warung 
Susu Nandhi Murni” berpendidikan sebagai Sarjana (S1). 
Hal ini menunjukkan bahwa konsumen susu pasteurisasi 
“Warung Susu Nandhi Murni” rata-rata lulusan dari 
perguruan tinggi yang memiliki wawasan dan 
pengetahuan yang cukup dalam memilih salah satu 
kebutuhan pangan pelengkap yang sangat penting bagi 
kesehatan dan metabolisme tubuh. Penjelasannya dapat 
dilihat pada gambar 2  yang menerangkan tentang tingkat 
pendapatan responden yang menjadi sampel penelitian. 

 

 
Gambar 5. Persentase responden berdasarkan pendidikan 

 
4.6.3 Gambaran Responden Berdasarkan Usia  

Usia sebagian besar konsumen “Warung Susu 
Nandhi Murni” berusia antara 15-24 tahun. Usia 15-24 
tahun adalah masa dimana anak-anak muda sering sekali 
untuk mengunjungi tempat-tempat berkumpul yang 
murah dan juga nyaman untuk disinggahi sebagai tempat 

25% 

17% 52% 

6% 

SMA
D3
S1
S2
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mengobrol dan bergaul dengan teman-teman sebaya. 
Selain itu umur 15-24 tahun merupakan umur yang 
produktif (memiliki penghasilan) bagi sebagian 
konsumen yang telah melampaui masa remaja ke dewasa. 
Pola berfikirnya sudah mengarah manfaat yang didapat 
apabila mengkonsumsi susu pasteurisasi, sehingga 
responden yang banyak ditemui dalam penelitian ini 
adalah kelompok usia 15-24 tahun. 

 

 
Gambar 6. Persentase responden berdasarkan usia 

 
4.6.4 Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan yang dilakukan konsumen akan 
mempengaruhi gaya hidup dan menentukan status sosial 
di masyarakat. Sebagian besar konsumen di “Warung 
Susu Nandhi Murni” bekerja sebagai pegawai pemerintah 
yang berada di wilayah Batu dan sekitarnya. Di dukung 
dari hasil data yang sebagian besar konsumen “Warung 
Susu Nandhi Murni” adalah usia 15-24 tahun yang 
berarti sebagian konsumen memiliki penghasilan dari 
pekerjaan pegawai negeri, karena sebagian besar pegawai 
pemerintah dituntut untuk tetap sehat jasmani agar selalu 

37% 

23% 

23% 

17% 

15 - 24 tahun

25 - 34 tahun

35 - 44 tahun

45 - 54 tahun



40 

 

tetap produktif. Penjelasannya dapat dilihat pada gambar 
4 yang menerangkan tentang tingkat pendapatan 
responden yang menjadi sampel penelitian. 

 

 
 
Gambar 7. Persentase responden berdasarkan pekerjaan 

 
4.6.5 Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat 
Pendapatan 

Tingkat pendapatan seseorang akan menentukan 
daya beli seseorang dan akan mempengaruhi pola 
konsumsi. Berdasarkan gambaran umum responden yang 
diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian 
besar konsumen “Warung Susu Nandhi Murni” 
berpendapatan  Rp. 1.000.000,- s/d  < Rp.5.000.000,-.  
Tingkat pendapatan seseorang menunjukkan tingkat 
kemampuan suatu konsumen dalam membeli sesuatu.  
Hal ini berpengaruh pada “Warung Susu Nandhi Murni” 
kaitannya dengan harga barang yang akan di jual kepada  
konsumen. Ini didukung oleh pekerjaan responden yang 
sebagian besar pegawai pemerintah. Penjelasannya dapat 

31% 

9% 

60% 

Pelajar/Mahasiswa

Swasta

Pegawai

Pemerintah
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dilihat pada gambar 5  yang menerangkan tentang tingkat 
pendapatan responden yang menjadi sampel penelitian. 

 
Gambar 8. Persentase responden berdasarkan pendapatan 

 
4.7 Deskripsi Variabel 

Survey ini menggunakan skala Likert dengan skor 
tertinggi di tiap pertanyaannya adalah 5 dan skor 
terendah adalah 1. Dengan jumlah responden sebanyak 
100 orang, maka : 
Skor tertinggi : 100 x 5 = 500 
Skor terendah : 100 x 1 = 100 

Sehingga range untuk hasil survey = 
������

�   = 80 

Range skor : 
a. 100 – 180  = tidak mempertimbangkan 
b. 181 – 260  = kurang mempertimbangkan 
c. 261 – 340  = cukup mempertimbangkan 
d. 341 – 420  = mempertimbangkan 
e. 421 – 500  = sangat mempertimbangkan 
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4.7.1 Variabel Produk 
 Produk adalah segala sesuatu yang berupa barang 
dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat untuk 
dilihat, dipegang, dibeli atau dikonsumsi guna memenuhi 
kebutuhan dan memberikan kepuasan terhadap 
konsumen. Tujuan utama dari produk adalah untuk dapat 
mencapai sasaran pasar yang dituju dengan 
meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi 
persaingan. Hasil perhitungan skor variabel produk di 
“Warung Susu Nandhi Murni” dapat dilihat pada  tabel 1. 
 
Tabel 1. Deskripsi Perhitungan Skor Variabel Bentuk 
Produk 

No. Pertanyaan 

SM M CM KM TM 

F % F % F % F % F % 
1. Bentuk kemasan 19 19% 16 16% 35 35 % 17 17% 13 13% 

2. Membuka kemasan 17 17% 25 25% 26 26 % 19 19% 13 13% 
3. Bahan Kemasan 22 22% 22 22% 29 29 % 16 16% 11 11% 
4. Aroma 36 36% 34 34% 19 19 % 7 7% 4 4% 
5. Warna 26 26% 29 29% 23 23 % 18 18% 4 4% 
6. Label kadaluarsa 43 43% 23 23% 19 19 % 10 10% 5 5% 
7. Label netto 19 19% 27 27% 34 34 % 13 13% 12 12% 

 
Sumber : Data primer diolah  

Hasil perhitungan deskripsi skor variabel produk 
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 
menjawab cukup mempertimbangkan  pada variabel 
bentuk kemasan dengan persentase sebesar 35%, pada 
variabel membuka kemasan menjawab cukup 
mempertimbangkan 26%. 29% responden pada variabel  
ketiga yaitu bahan kemasan menjawab cukup 
mempertimbangkan, variabel aroma dengan persentase 
sebesar 36% menjawab sangat mempertimbangkan, 29% 



43 

 

reponden pada variabel warna menjawab 
mempertimbangkan, variabel label kadaluarsa sebagian 
besar reponden menjawab sangat mempertimbangkan 
dengan persentase 43%, variabel label netto sebagian 
besar responden menjawab cukup mempertimbangkan 
dengan persentase 34%. 

 
4.7.2 Variabel Harga 

Marius (1999) menjelaskan bahwa harga adalah 
jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh 
beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang 
menyertainya. 

 
Tabel 2. Deskripsi Perhitungan Skor Variabel Harga 

No. Pertanyaan 
SM M CM KM TM 

F % F % F % F % F % 

1. Persepsi harga 21 21% 31 31% 27 27% 14 14% 7 7% 

2. Kesetujuan harga 26 26% 29 29% 23 23% 18 18% 4 4% 

 

Sumber : Data primer diolah 

Hasil perhitungan deskripsi skor variabel harga 
dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap 
variabel persepsi harga cukup dipertimbangkan oleh 
konsumen yang membeli produk susu di “Warung Susu 
Nandhi Murni”. Tanggapan responden tentang variabel 
tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
menjawab mempertimbangkan dengan persentase sebesar 
31% pada variabel persepsi harga, pada variabel 
kesetujuan harga sebagian besar responden menjawab 
mempertimbangkan dengan persentase sebesar 29%. Hal 
itu menunjukkan bahwa konsumen cukup 
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mempertimbangkan harga, karena dengan harga yang 
murah konsumen akan mendapatkan produk susu 
pasteurisasi yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Irawan (2007) menyatakan bahwa untuk 
pelanggan yang sensitif sumber kepuasan terpenting 
adalah harga produk yang murah. 

4.7.3 Variabel Iklan 
Iklan adalah bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai intensif yang dapat diatur untuk 
merangsang pembelian produk dengan segera dan 
meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. 
“Warung Susu Nandhi Murni” lebih mengoptimalkan 
memasang iklan berupa spanduk maupun billboard. 
Billboard dipasang di depan Warung Susu “Nandhi 
Murni” dengan warna merah muda cerah agar terlihat 
menarik, selain itu pada billboard terdapat menu lain 
yang ditawarkan pada konsumen seperti susu olahan 
STMJ, oleh-oleh khas Kota Batu dan soto daging 
Diponegoro agar terlihat lebih menarik.  

 
Tabel 3. Deskripsi Perhitungan Skor Variabel Iklan 

No. Pertanyaan 
SM M CM KM TM 

F % F % F % F % F % 

1. Frekuensi iklan 16 16% 24 24% 39 39% 16 16% 5 5% 

2. Daya tarik iklan 19 19% 30 30% 27 27% 18 18% 6 6% 

 

Sumber : Data primer diolah 

Hasil perhitungan deskripsi skor variabel iklan 
dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap 
variabel frekuensi iklan cukup dipertimbangkan oleh 
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konsumen yang membeli produk susu di Warung Susu 
Nandhi Murni. Tanggapan responden tentang variabel 
tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
menjawab cukup mempertimbangkan dengan persentase 
sebesar 39%. Hal itu menunjukkan bahwa dengan 
seringnya iklan muncul dalam media cetak maupun 
elektronik akan mempengaruhi pembelian produk susu 
pasteurisasi di Warung Susu Nandhi Murni. 30% 
responden menjawab mempertimbangkan daya tarik 
iklan.  

Hasil deskripsi skor variabel iklan menunjukkan 
bahwa produsen kurang melakukan kegiatan promosi 
melalui media iklan karena  produk susu ini sudah sangat 
populer di kalangan masyarakat sekitar terutama para 
wisatawan yang datang sebagai produk khas oleh-oleh 
Kota Batu dan “Warung Susu Nandhi Murni” adalah 
cabang outlet penjualan susu kedua yang didirikan 
dengan didukung lokasi yang sangat strategis yaitu di 
tengah pusat perkotaan dekat dengan kawasan alun-alun 
Kota Batu, oleh sebab itu “Warung Susu Nandhi Murni” 
tidak perlu melakukan promosi yang berlebihan. 

 
4.7.4 Variabel Tempat dan Pelayanan 

Lokasi atau tempat adalah faktor utama dalam 
pemilihan toko untuk konsumen. Ini juga keunggulan 
bersaing yang tidak dengan mudah ditiru. “Warung Susu 
Nandhi Murni” menentukan lokasi didaerah yang 
strategis. Selain itu, lokasi di daerah strategis 
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memudahkan dalam memperkirakan pengiriman, yang 
nantinya susu dipastikan segar dan baik. “Warung Susu 
Nandhi Murni” berada pada tempat yang strategis yaitu 
berada di tengah pusat keramaian, hotel, dan perumahan 
penduduk. Selain itu Kota Batu merupakan daerah tujuan 
wisata yang terletak di Jawa Timur dan merupakan 
penghasil susu terbesar di Malang Raya khususnya. 

 
Tabel 4. Deskripsi Perhitungan Skor Variabel 

Tempat dan Pelayanan 
No. Pertanyaan 

  SM M CM KM TM 

F % F % F % F % F % 

1. Kenyamanan tempat  31 31% 27 27% 32 32% 7 7% 3 3% 

2. Keramahan 34 34% 34 34% 21 21% 11 11% - - 

3. Lokasi 26 26% 31 31% 29 29% 8 8% 6 6% 

 

Sumber : Data primer diolah 

Hasil perhitungan deskripsi skor variabel tempat 
dan pelayanan dapat disimpulkan bahwa tanggapan 
responden terhadap variabel kenyamanan tempat cukup 
dipertimbangkan oleh konsumen yang membeli produk 
susu di Warung Susu Nandhi Murni dengan persentase 
sebesar 32%. Kenyamanan tempat duduk maupun meja 
di “Warung Susu Nandhi Murni” sudah cukup nyaman 
namun pada saat ramai pengunjung jarak tempat duduk 
antar pengunjung menjadi saling berdekatan sehingga 
pengunjung menjadi kurang nyaman dengan kondisi 
tersebut. Sebagian besar responden pada variabel 
keramahan menjawab sangat mempertimbangkan dan 
mempertimbangkan dengan persentase sebesar 
34%;34%,  hal ini menunjukkan bahwa konsumen sangat 
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mempertimbangkan keramahan, kesopanan, dari pegawai 
sehingga akan mempengaruhi konsumen untuk kembali 
membeli produk susu pasteurisasi di Warung Susu 
Nandhi Murni. 31% responden menjawab 
mempertimbangkan pada variabel lokasi. Lokasi 
responden yang jauh dari “Warung Susu Nandhi Murni” 
akan mempengaruhi responden untuk datang berkunjung, 
karena sebagian lokasi tempat tinggal responden berada 
diluar daerah Kota Batu.  
 
4.7.5 Variabel Keputusan Pembelian 
Tabel 5. Deskripsi Perhitungan Skor Variabel 

Keputusan Pembelian 
No. Pertanyaan SM M CM KM TM 

F % F % F % F % F % 
1.  Pilihan utama 17 17% 27 27% 28 28% 21 21% 7 7% 
2.  Kesetiaan produk 17 17% 30 30% 23 23% 21 21% 9 9% 
3.  Rekomendasi 17 17% 33 33% 25 25% 14 14% 11 11% 

 
Sumber : Data primer diolah 

Hasil perhitungan deskripsi skor variabel keputusan 
pembelian dapat disimpulkan bahwa tanggapan 
responden terhadap variabel loyal cukup 
dipertimbangkan oleh konsumen yang membeli produk 
susu di Warung Susu Nandhi Murni. Tanggapan 
responden tentang variabel loyal tersebut menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden menjawab cukup 
mempertimbangkan dengan persentase sebesar 28%. Hal 
ini menunjukkan bahwa produk susu sudah di percaya di 
mayoritas kalangan masyarakat sehingga konsumen akan 
loyal terhadap produk susu pasteurisasi di Warung Susu 
Nandhi Murni. 
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4.8 Uji Instrumen Penelitian 
4.8.1 Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan pada setiap butir pernyataan 
yang ada pada kuesioner dan pada setiap responden 
(objek) yang dipakai dalam penelitian, dilakukan dengan 
menghitung nilai korelasi antara skor masing-masing 
pertanyaan dengan skor total, memakai rumus teknik 
korelasi Product Moment Pearson dengan menggunakan 
komputer program SPSS seri 16. Hasil yang diperoleh 
dari olahan data tersebut kemudian dilihat nilai p-value. 
Pernyataan dari responden dinyatakan valid apabila nilai 
koefisien korelasi (r) lebih besar sama dengan 0,3 (paling 
kecil 0,3) dan nilai p-value < level of significant (α) 1%.  

Uji validitas dilakukan agar didapat pertanyaan 
yang valid sehingga dapat digunakan ke tahap 
selanjutnya dalam penelitian. Dari hasil uji validitas pada 
seluruh responden yang ada menunjukkan bahwa hasil 
semua data telah memenuhi syarat sah, sehingga dapat 
dipakai lebih lanjut dalam penelitian. 
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Tabel 6. Hasil Uji Validitas  
Parameter Item ke- Correlation 

Coefficient 
Kesimpulan 

Bentuk produk (X1) X1.1 (Bentuk kemasan) 0,698 Valid 

 X1.2 (Kepraktisan kemasan) 0,797 Valid 

 X1.3 (Bahan kemasan) 0,723 Valid 

 X1.4 (Aroma) 0,620 Valid 

 X1.5 (Warna) 0,651 Valid 

 X1.6 (Label kadaluarsa) 0,574 Valid 

 X1.7 (Label netto) 0,431 Valid 

Harga (X2) X2.1 (Persepsi harga) 0,881 Valid 

 X2.2 (Kesetujuan harga) 0,648 Valid 

Iklan (X3) X3.1 (Frekuensi iklan) 0,877 Valid 

 X3.2 (Daya tarik iklan) 0,895 Valid 

Tempat dan Pelayanan (X4) X4.1 (Kenyamanan tempat) 0,790 Valid 

 X4.2 (Keramahan) 0,850 Valid 

 X4.3 (lokasi) 0,738 Valid 

Keputusan Pembelian (Y) Y1 (Pilihan utama) 0,786 Valid 

 Y2 (Kesetiaan produk) 0,844 Valid 
 Y3 (Rekomendasi) 0,803 Valid 

 
Sumber : Data primer diolah 

 

Uji validitas terlihat bahwa tidak ada satupun item-
item pada variabel yang tidak valid. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa item-item pertanyaan pada masing-
masing variabel dapat digunakan untuk menjelaskan 
variabel tersebut.  

 
4.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat kestabilan dari alat 
pengukur untuk mengukur suatu gejala. Semakin tinggi 
tingkat reliabilitas suatu alat ukur, maka semakin stabil 
alat tersebut mengukur suatu gejala. Reliabilitas tidaknya 
butir-butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai korelasi 
reliabilitas yang dipilih karena merupakan teknik 
pengujian konsistensi reliabilitas dan menunjukan indeks 
konsistensi yang sempurna dan juga dijelaskan bahwa 
nilai alpha antara 0,8-1,0 dikategorikan reliabilitasnya 
baik. Jika koefisien alpha (r hitung) > 0,6, maka item 
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tersebut reliabel, sedangkan jika koefisien alpha (r 
hitung) < 0,6 maka item tersebut tidak reliabel. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 
rumus Cronbach’s Alpha menggunakan computer 
program SPSS seri 16. Reliabilitas suatu konstruk 
variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach’s 
Alpha > 0,60. Hasil perhitungan uji reliabilitas untuk 
semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner didapat nilai 
Cronbach’s Alpha yang tersaji pada lampiran 3. Nilai 
yang diperoleh dari hasil pengujian menunjukkan nilai 
yang lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa 
kuesioner yang disebarkan dapat diandalkan untuk 
menjadi alat ukur dalam penelitian ini. Hasil uji 
reliabilitas dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini: 

 
Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas 

Parameter Item Nilai Alpha-
Cronbach 

Kesimpulan 

Bentuk Produk X1 0,762 reliabel 
Harga X2 0,718 reliabel 
Iklan X3 0,725 reliabel 
Tempat dan Pelayanan X4 0,697 reliabel 
Keputusan Pembelian Y 0,740 reliabel 

Sumber : Data primer diolah 
 

Tabel diatas terlihat bahwa tidak ada satupun 
variabel yang tidak reliabel ini berarti bahwa variabel-
variabel tersebut dapat digunakan untuk analisis 
selanjutnya, karena sudah memenuhi syarat valid dan 
reliabel. 
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4.8.3 Metode Analisis 
4.8.3.1 Analisis Faktor 

Berdasarkan hasil perhitungan komputer dengan 
menggunakan program SPSS, diperoleh hasil output 
analisis faktor yang dapat dilihat pada lampiran 4. Pada 
lampiran 4 tabel KMO and Barlett’s test angka KMO-
MSA mencapai 0,683. Berdasarkan nilai tersebut, dapat 
dikatakan bahwa variabel asal mempunyai pengaruh 
terhadap keputusan pembelian konsumen susu di 
“Warung Susu Nandhi Murni”. Pernyataan tersebut 
didukung oleh nilai signifikansi pada uji Barlett’s test 
sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 
yang artinya variabel asal secara signifikan 
mempengaruhi keputusan pembelian produk susu (terima 
H1). Oleh karena itu variabel dan sampel awal ini dapat 
dianalisis untuk mengetahui variabel mana yang dapat 
diproses lebih lanjut, dan variabel mana saja yang harus 
dikeluarkan. 

Kemudian selanjutnya adalah menganalisis tiap 
variabel untuk mengetahui variabel mana yang dapat 
diproses lebih lanjut. Variabel yang dapat diproses lebih 
lanjut adalah variabel yang memiliki MSA di atas 0,5. 
Angka yang menunjukkan besaran MSA sebuah variabel 
terdapat pada tabel anti-image matrices (Lampiran 4) 
khususnya pada bagian bawah (anti- image correlation). 
Besaran MSA diperlihatkan oleh angka yang membentuk 
diagonal bertanda “a” . Hasil pengolahan data 
menunjukkan bahwa 14 variabel yang diteliti memiliki 
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angka MSA di atas 0,5, sehingga tidak ada variabel yang 
harus dikeluarkan dan seluruh variabel layak untuk 
melanjutkan proses analisis faktor. 

Pengolahan analisis faktor selanjutnya 
menghasilkan empat faktor yang memiliki nilai 
eigenvalue lebih dari satu. Hal ini berarti terdapat empat 
faktor dominan yang mempengaruhi keputusan 
pembelian. Setelah diketahui bahwa empat faktor adalah 
jumlah yang paling optimal, maka Tabel Component 
Matrixa menunjukkan distribusi dari 14 variabel pada 
empat faktor. Seluruh variabel-variabel tersebut 
mengelompok pada empat faktor yang terbentuk 
berdasarkan besarnya korelasi antara suatu variabel 
dengan faktor yang terbentuk, hal ini ditunjukkan dengan 
nilai faktor yang dihasilkan untuk masing-masing 
variabel. Berdasarkan nilai faktor inilah dapat ditentukan 
sebuah variabel akan dimasukkan dalam faktor yang 
mana.  

Penelitian ini menggunakan metode rotasi varimax 
yang bertujuan untuk memperbesar faktor yang 
sebelumnya kecil sehingga diperoleh distribusi faktor 
yang lebih jelas dan berbeda nyata. Hasil rotasi dengan 
metode varimax tersaji dalam tabel Rotated Componenet 
Matrixa pada Lampiran 4. Setiap variabel dari faktor 
yang terbentuk harus memenuhi syarat cutt of point, yaitu 
faktor harus lebih besar dari 0.5 agar variabel tersebut 
dapat secara nyata menjadi bagian dari salah satu faktor 
yang terbentuk. Keempat faktor yang terbentuk dalam 
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proses keputusan pembelian konsumen susu di di 
“Warung Susu Nandhi Murni” disajikan dalam Tabel 8. 

 
Tabel 8. Hasil Faktor Analisis Keputusan Pembelian 
Konsumen Susu di “Warung Susu Nandhi Murni” 

Indeks Faktor 

1 2 3 4 
Indeks (1) “Produk”      
X1.1 (Bentuk kemasan) 0,840    
X1.2 (Kepraktisan membuka kemasan) 0,868    
X1.3 (Bahan kemasan) 0,771    
Indeks (2) “Komersial Produk”      
X1.7 (Label netto)  0,572   
X2.1 (Persepsi harga)  0,657   

X3.1 (Frekuensi mendapatkan iklan)  0,805   
X3.2 (Daya tarik iklan)  0,700   
Indeks (3) “Pelayanan”     
X4.1 (Kenyamanan tempat)   0,831  
X4.2 (Keramahan)   0,876  
X4.3 (Lokasi)   0,520  
Indeks (4) “Persepsi konsumen”      
X1.4 (Aroma)    0,614 
X1.5 (Warna)    0,811 
X1.6 (Label kadaluarsa)    0,711 

Prosentase Varians 29,582 13,661 12,157 8,071 

Sumber : Data primer diolah 
 
4.8.3.1.1 Indeks “Produk” 

Indeks “Produk” merupakan bentukan faktor baru 
yang pertama. Alasan pemberian nama indeks pada 
faktor baru pertama ini karena terbentuknya variabel-
variabel yang berpengaruh terhadap opini konsumen 
yang terkait dengan keputusan pembelian produk susu 
pasteurisasi di “Warung Susu Nandhi Murni”. Indeks 
faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
susu di “Warung Susu Nandhi Murni” terdiri dari 
variabel X1.1 (Bentuk kemasan), X1.2 (Kepraktisan 
membuka kemasan), X1.3 (Bahan kemasan) dengan faktor 
masing-masing sebesar 0,840, 0,868, 0,771. Keempat 
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item tersebut merupakan salah satu faktor dari keempat 
faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan 
mampu menjelaskan keragaman (varian) variabel-
variabel sebesar 29,582. 

Masing-masing variabel yang terbentuk pada hasil 
faktor indeks pertama memberikan korelasi atau adanya 
hubungan kuat dan lemah terhadap faktor-faktor yang 
terbentuk.  

Kebutuhan protein asal hewani di masyarakat 
Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat dan 
kesadaran kebutuhan gizi masyarakat yang didukung 
oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu 
perlu peningkatan penyediaan sumber gizi. Tingginya 
persaingan bisnis di dunia peternakan khususnya hasil 
olahan susu menuntut para perusahaan untuk 
mengembangkan produknya sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan serta dengan harga yang relatif terjangkau. 

Konsumen dalam membeli susu pasteurisasi di 
“Warung Susu Nandhi Murni” lebih mempertimbangkan 
dalam kepraktisan membuka kemasan (X1.2) produk susu 
pasteurisasi. Segel tutup botol kemasan yang praktis, 
mudah diputar/dibuka akan memudahkan konsumen 
terutama anak-anak dalam membuka kemasan, selain itu 
kemasan produk susu pasteurisasi “Warung Susu Nandhi 
Murni” akan lebih praktis untuk dibawa.  

Bentuk kemasan (X1.5) memberikan pengaruh yang 
cukup kuat terhadap indeks “produk”dan jumlah faktor 
tidak berbeda jauh dengan kepraktisan membuka 
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kemasan X1.2 dengan nilai faktor sebesar 0,840, dimana 
konsumen mementingkan bentuk kemasan produk susu 
pasteurisasi “Warung Susu Nandhi Murni” daripada 
variabel bahan kemasan (X1.3), dimana konsumen 
beranggapan bahwa bentuk kemasan (packaging) 
menjadi wadah yang sangat penting untuk membungkus 
produk susu pasteurisasi agar awet dan tahan lama yang 
sesuai dengan target penjualan yang diinginkan. Selain 
itu variabel bahan kemasan(X1.3) memiliki pengaruh 
yang lemah terhadap indeks “produk” dengan hasil faktor 
sebesar 0,771 hal ini menunjukkan bahwa konsumen 
tidak terlalu mempertimbangkan bahan kemasan, 
konsumen lebih mementingkan kualitas daripada bahan 
kemasan yang digunakan pada susu pasteurisasi. Bahan 
kemasan harus mengutamakan material dan rancangan 
yang dapat melindungi dari kerusakan dan dapat memikat 
konsumen untuk membeli. Bahan kemasan yang 
digunakan “Warung Susu Nandhi Murni” menggunakan 
botol plastik dan merupakan bahan yang baik untuk 
menjaga kualitas susu pasteurisasi. Kemasan yang 
didesain dengan menarik mampu menjadi nilai promosi 
untuk menciptakan nilai tersendiri bagi konsumen. 

 
4.8.3.1.2 Indeks “Komersial Produk” 

“Komersial Produk” merupakan indeks baru yang 
terbentuk pada urutan kedua dalam hasil analisis faktor. 
Pemberian nama faktor yang kedua tersebut berdasarkan 
variabel-variabel yang ada di dalamnya dan memiliki 
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hubungan atau korelasi dengan “harga” kepada 
konsumen yang akan memberikan pengaruh yang positif 
terhadap keputusan pembelian. Indeks faktor pada urutan 
kedua ini yang berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian susu di “Warung Susu Nandhi Murni” terdiri 
dari variabel X1.7 (label netto), X2.1 (harga), X3.1 

(frekuensi mendapatkan iklan), X3.2 (daya tarik iklan) 
dengan faktor berturut-turut sebesar 0,572, 0,657, 0,805, 
0,700. Indeks (2) berasal dari variabel konsep bauran 
pemasaran, sehingga disebut sebagai “komersial produk”. 
Perhitungan pada indeks “komersial produk” ini 
menghasilkan varian sebesar 13,661.  

Frekuensi mendapatkan iklan (X3.1) memiliki 
korelasi yang paling kuat diantara item lainnya terhadap 
indeks “komersial produk” dan mempunyai hasil faktor 
sebesar 0,805, karena dengan pengulangan  pesan merk 
yang dilakukan secara berulang-ulang pada media 
promosi iklan (internet, brosur, radio). Dengan ditunjang 
variabel daya tarik iklan (X3.2) dengan hasil faktor 
sebesar 0,700 yang menarik akan memberikan dampak 
penting bagi “Warung Susu Nandhi Murni” karena 
konsumen akan mudah ingat, yang awalnya tidak tahu 
menjadi tahu dan timbul rasa penasaran untuk tertarik 
mencoba dan membeli produk susu pasteurisasi di 
“Warung Susu Nandhi Murni”.  

Harga (X2.1) memberikan pengaruh yang cukup 
lemah terhadap indeks “komersial produk” dengan hasil 
faktor sebesar 0,657, ini mengindikasikan bahwa 
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konsumen dalam membeli susu pasteurisasi di “Warung 
Susu Nandhi Murni” tidak terlalu mempertimbangkan 
harga produk (X2.1). Konsumen berasumsi bahwa untuk 
mendapatkan produk susu yang terjamin kepercayaan 
secara kualitas dan kuantitas tidak akan lagi 
memperdulikan dan mempertimbangkan harga, karena 
kesehatan merupakan pilihan utama para konsumen 
meskipun harga yang ditawarkan lebih mahal 
dibandingkan dengan produk susu lain yang lebih murah 
harganya.  

Label netto (X1.7) memiliki korelasi yang sangat 
lemah terhadap indeks “komersial produk” dengan nilai 
faktor sebesar 0,572, konsumen beranggapan bahwa naik 
turunnya harga susu dan label netto tidak akan 
menjadikan masalah terhadap indeks “komersial 
produk”, konsumen tidak terlalu memikirkan murah atau 
mahalnya produk susu pasteurisasi tersebut dan kuantitas 
dari label netto yang tertera pada botol kemasan tetapi 
konsumen lebih mementingkan produk susu yang 
berkualitas dan bermanfaat bagi kesehatan. 

 
4.8.3.1.3 Indeks “Pelayanan” 

 Faktor baru yang terbentuk pada urutan ketiga 
dimiliki oleh indeks “Pelayanan”. Penamaan indeks ini 
dilakukan berdasarkan variabel-variabel yang ada di 
dalamnya dan memiliki keterkaitan atau berkorelasi 
dengan informasi terhadap pelayanan yang akan 
mempengaruhi tingkat keputusan pembelian konsumen. 
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yang terdiri dari terdiri dari variabel X4.1 (kenyamanan 
tempat duduk), X4.2 (keramahan), X4.3 (lokasi) dengan 
faktor sebesar 0,831, 0,876, 0,520. Perhitungan pada 
indeks “pelayanan” ini menghasilkan varian sebesar 
12,157. X4.2 (keramahan) dan X4.1 (kenyamanan tempat 
duduk) memiliki korelasi yang paling kuat terhadap 
indeks “pelayanan” dari item lain dengan faktor  
berturut-turut sebesar 0,876, 0,831, sedangkan korelasi 
yang sangat lemah ditunjukkan oleh item X4.3 (lokasi)  
dengan hasil faktor sebesar 0,520.  

X4.2 (keramahan) menduduki item yang 
mempunyai korelasi yang kuat diantara item yang 
lainnya terhadap indeks pelayanan, hal ini disebabkan 
karena konsumen berasumsi bahwa pembeli adalah raja, 
sehingga dalam membeli produk susu di “Warung Susu 
Nandhi Murni” berhak mendapatkan pelayanan yang 
memuaskan dari pegawai. Keramahan dari setiap 
pegawai merupakan hal yang penting bagi konsumen, 
konsumen merasa dihargai oleh sikap sopan dan 
keramahan dari setiap pegawai sehingga konsumen akan 
merasa lebih nyaman, akrab, dan tidak segan untuk 
kembali berkunjung ke “Warung Susu Nandhi Murni”.  

X4.1 (kenyamanan tempat duduk) mempunyai 
korelasi yang cukup kuat pada indeks “pelayanan” yaitu 
sebesar 0,831. Hal ini menunjukkan bahwa kenyamanan 
tempat duduk merupakan item yang cukup penting 
karena dalam tempat duduk yang nyaman responden 
akan lebih menikmati dan dapat menambah menu 
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hidangan tambahan yang ditawarkan sehingga akan 
berdampak pada keuntungan. Oleh karena itu sarana 
tempat duduk yang nyaman agar lebih diperhatikan 
sehingga responden akan merasa puas dengan fasilitas 
yang disediakan dan dapat berkunjung kembali. 

X4.3 (lokasi) mempunyai korelasi yang lemah 
dibandingkan item lainnya dengan hasil faktor sebesar 
0,520. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi merupakan 
item yang tidak terlalu dipertimbangkan dalam indeks 
“pelayanan”, responden berasumsi bahwa lokasi 
“Warung Susu Nandhi Murni” berada tepat di tepi jalan 
raya sehingga konsumen dapat dengan mudah mencari 
dan menjangkau lokasi, selain itu “Warung Susu Nandhi 
Murni” terletak di tempat yang strategis yaitu berada 
dekat dengan alun-alun kota, pusat perbelanjaan, hotel 
atau penginapan sehingga konsumen dapat dengan 
mudah menjangkau lokasi dan tidak memerlukan waktu 
yang lama. Selain itu sarana  transportasi umum yang 
memadai akan memudahkan konsumen untuk 
menjangkau lokasi.  

 
4.8.3.1.4 Indeks “Persepsi Konsumen”  

“Persepsi konsumen” merupakan faktor baru yang 
terbentuk pada urutan ke empat. Penamaan indeks ini 
dilakukan berdasarkan variabel-variabel yang ada di 
dalamnya dan memiliki keterkaitan atau berkorelasi 
dengan informasi terhadap persepsi konsumen yang akan 
mempengaruhi tingkat keputusan pembelian konsumen. 
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Pada indeks persepsi konsumen yang berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian susu di “Warung Susu 
Nandhi Murni” terdiri dari variabel X1.4 (aroma), X1.5 

(warna), X1.6 (label kadaluarsa) dengan faktor sebesar 
0,614, 0,811, 0,711. Perhitungan pada indeks “persepsi 
konsumen” ini menghasilkan varian sebesar 8,071. X1.5 

(warna) memiliki korelasi yang paling kuat terhadap 
indeks “persepsi konsumen” dari item lain, X1.6 (label 
kadaluarsa) memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap 
“persepsi konsumen”, sedangkan X1.4 (aroma) memiliki 
korelasi yang lemah dengan faktor berturut-turut sebesar 
0,811, 0,711, 0,614 dengan hasil faktor sebesar 8,071. 

X1.5 (warna) memberikan pengaruh yang kuat 
terhadap indeks “persepsi konsumen” dengan hasil faktor 
sebesar 0,811, dimana konsumen lebih mementingkan 
warna fisik produk susu pasteurisasi “Warung Susu 
Nandhi Murni” daripada variabel aroma (X1.4) dan label 
kadaluarsa (X1.6). Konsumen berasumsi bahwa untuk 
mengetahui produk susu yang memiliki kualitas baik atau 
buruk yang dilakukan pertama kali sebelum membeli 
produk susu adalah melihat terlebih dahulu produk susu 
yang akan dikonsumsi, warna susu yang baik berwarna 
putih kekuningan. Jika terjadi penyimpangan warna maka 
produk susu tersebut tidak layak untuk dikonsumsi 
karena telah terkontaminasi oleh mikroba dan bakteri. 

X1.6 (label kadaluarsa) memberikan korelasi yang 
cukup kuat terhadap indeks “persepsi konsumen” dengan 
hasil faktor sebesar 0,711. Konsumen berasumsi bahwa 
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produk susu yang melampaui batas akhir tanggal dan 
tahun yang tertera pada botol maka produk susu tersebut 
tidak layak untuk dikonsumsi. Susu yang melampaui 
batas akhir tanggal dan tahun kadaluarsa akan mengalami 
kerusakan-kerusakan fisik pada susu. 

   X1.4 (aroma) memberikan korelasi yang lemah 
terhadap indeks “persepsi konsumen” dengan hasil faktor 
sebesar 0,614. Konsumen berasumsi bahwa dalam 
membeli produk susu hal pertama yang dipertimbangkan 
yaitu melihat kondisi fisik susu terlebih dahulu, sehingga 
aroma menjadi pilihan terakhir setelah pembelian produk. 
Produk susu dikatakan baik apabila susu tersebut 
menghasilkan aroma yang gurih, berbau khas susu, dan 
tidak menimbulkan ketengikan. Jika susu tersebut 
terdapat penyimpangan dari aroma maka susu tersebut 
tidak layak untuk konsumsi karena telah terkontaminasi 
oleh mikroba dan bakteri. 

 
4.8.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Langkah awal yang ditempuh adalah mencari 
model persamaan regresi berganda dari kasus yang 
diteliti. Dalam hal ini adalah keputusan pembelian 
konsumen sebagai variabel terikat/dependen yang 
disimbolkan dengan Y terhadap variabel 
bebas/independen yaitu bauran pemasaran yang telah 
dianalisis faktor. Analisis dilakukan dengan bantuan 
software SPSS seri 16. Hasil analisis regresi berganda 
dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini: 
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Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Berganda 
Variabel Independen Koefisien Regresi 

(Constant) 4,213 

Indeks “Kepraktisan Membuka Kemasan” 0,165* 

Indeks “Frekuensi Mendapatkan Iklan” 0,250** 

Indeks “Keramahan” 0,379*** 

Indeks “Warna” 0,501** 

Gender -0,151 

Pendidikan -0,110 

Usia 0,035* 

Pekerjaan -0,019 

Pendapatan -0,122 

R Square (R2)= 0,535 
R2 Adjusted =  0,488 

 
 

N = 100   

Fhitung = 11,499 
  

Keterangan : *: P<0,05; **: P<0,001; ***: P<0,000 
Sumber: Data Primer Diolah, 2013 
 

Tabel 9 diatas diperoleh dari hasil pengolahan dan 
komputerisasi dengan menggunakan program SPSS versi 
16 maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 
berikut : 
Y = 2,820 + 0,163X1 + 0,245X2 + 0,389X3 + 0,503X4 - 

0,102X5 - 0,195X6 

Keterangan :  
Y          = keputusan pembelian  
a          = 2,820 
X1.2         = 0,163 
X3.1          = 0,245 
X4.2         = 0,389 
X1.5         = 0,503 
Gender        = -0,151 
Pendidikan = -0,110 
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Usia             = 0,035 
Pekerjaan     = -0,019 
Pendapatan  = -0,122 
 
4.8.3.3 Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 
variabel dependen. Besarnya koefesien determinasi dapat 
dilihat pada r square dan R2 adjusted dinyatakan dalam 
presentase. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada 
tabel 11. 

Nilai r square sebesar 0,535,  yang artinya faktor 
bauran pemasaran yang terdiri dari variabel kepraktisan 
membuka kemasan, frekuensi mendapatkan iklan, 
keramahan, warna, gender, pendidikan, usia, pekerjaan, 
pendapatan mampu menjelaskan keputusan pembelian 
konsumen di Warung Susu Nandhi Murni sebesar 53,5%, 
sementara sisanya sebesar 46,5% pembelian konsumen di 
Warung Susu Nandhi Murni dijelaskan oleh faktor selain 
bauran pemasaran. 

Nilai R2 adjusted sebesar 0,488, yang artinya faktor 
pelayanan yang terdiri dari variabel kepraktisan 
membuka kemasan, frekuensi mendapatkan iklan, 
keramahan, warna, gender, pendidikan, usia, pekerjaan, 
pendapatan mampu menjelaskan keputusan pembelian 
konsumen di “Warung Susu Nandhi Murni” sebesar 
48,8%, sementara sisanya sebesar 51,2% pembelian 
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konsumen di Warung Susu Nandhi Murni dijelaskan oleh 
faktor selain bauran pemasaran.  

  
4.8.3.4 Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Uji simultan atau uji F merupakan uji secara 
bersama-sama (simultan) untuk menguji signifikan 
pengaruh variabel bauran pemasaran yang terdiri atas 
kepraktisan membuka kemasan, frekuensi mendapatkan 
iklan, keramahan, warna, gender, pendidikan, usia, 
pekerjaan, pendapatan berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel keputusan pembelian konsumen di 
Warung Susu Nandhi Murni. 

Tabel 9 yang diperoleh dari hasil pengolahan dan 
komputerisasi dengan menggunakan program SPSS versi 
16 maka diperoleh Sig F 0,000 < 0,05 dengan Fhitung 
11,499 (Fhitung > Ftabel = 11,499 > 3,95. Ini berarti 
keempat variabel yaitu kepraktisan membuka kemasan, 
frekuensi mendapatkan iklan, keramahan, warna dan usia  
secara simultan berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian produk susu di “Warung Susu Nandhi Murni”, 
sedangkan variabel gender, pendidikan, pekerjaan, 
pendapatan secara simultan tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian produk susu di “Warung Susu 
Nandhi Murni”. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
berdasarkan teori dan hasil statistik penelitian 
berdasarkan uji F, bauran pemasaran memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen 
di “Warung Susu Nandhi Murni”. 
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4.8.4 Pembahasan Hasil Analisis Regresi 
Hasil persamaan regresi di atas menghasilkan 

koefisien regresi sebesar 4,213 dengan mempunyai 9 
variabel yang terbentuk adalah variabel kepraktisan 
membuka kemasan, frekuensi mendapatkan iklan, 
keramahan, warna, gender, pendidikan, usia, pekerjaan, 
pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
variabel kepraktisan membuka kemasan, frekuensi 
mendapatkan iklan, keramahan, warna, usia akan dapat 
mempengaruhi tingkat keputusan pembelian di “Warung 
Susu Nandhi Murni” semakin tinggi. 

 
4.8.4.1 “Kepraktisan Membuka Kemasan” 

Variabel kepraktisan membuka kemasan (X1.2) 
dapat menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,165, hal 
tersebut bertanda positif yang menunjukkan bahwa 
variabel kepraktisan membuka kemasan dan keputusan 
pembelian di “Warung Susu Nandhi Murni” mempunyai 
hubungan searah. Peningkatan variabel kepraktisan 
membuka kemasan akan mempengaruhi peningkatan 
proses keputusan pembelian, dengan asumsi variabel 
yang lain adalah tetap (frekuensi mendapatkan iklan, 
keramahan, warna, gender, pendidikan, pekerjaan, 
pendapatan). Signifikasi pengaruh variabel independent 
dapat diketahui berdasarkan pada tabel 9 diatas bahwa 
variabel kepraktisan membuka kemasan (X1.2), thitung 
menunjukkan nilai sebesar 2,227 dengan signifikasi 
0,028, sedangkan ttabel dengan n :100 dan α=5% adalah 
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9,009 dimana nilai thitung > ttabel  (2,227 > 9,009) dengan 
nilai sig < 5% (0,028 < 0,05). Hasil tersebut dapat 
diambil kesimpulan bahwa variabel kepraktisan 
membuka kemasan berpengaruh terhadap pembelian di 
“Warung Susu Nandhi Murni”. Konsumen berasumsi 
bahwa dalam membeli susu pasteurisasi di “Warung Susu 
Nandhi Murni” akan mempertimbangkan dalam 
kepraktisan membuka kemasan pada produk susu 
pasteurisasi. Segel tutup botol kemasan yang praktis, 
mudah diputar atau dibuka akan memudahkan konsumen 
terutama anak-anak dalam membuka kemasan, selain itu 
kemasan produk susu pasteurisasi “Warung Susu Nandhi 
Murni” akan lebih praktis untuk dibawa. Jadi dengan 
adanya kepraktisan dalam membuka kemasan akan lebih 
memudahkan konsumen terutama anak-anak khususnya 
dalam mengkonsumsi susu pasteurisasi di “Warung Susu 
Nandhi Murni”.  

 
4.8.4.2 “Frekuensi Mendapatkan Iklan” 

Variabel frekuensi mendapatkan iklan (X3.1) dapat 
menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,250, hal 
tersebut bertanda positif yang menunjukkan bahwa 
variabel frekuensi mendapatkan iklan dan keputusan 
pembelian di “Warung Susu Nandhi Murni” mempunyai 
hubungan searah. Peningkatan variabel frekuensi 
mendapatkan iklan akan mempengaruhi peningkatan 
proses keputusan pembelian, dengan asumsi variabel 
yang lain adalah tetap (kepraktisan membuka kemasan, 
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keramahan, warna, gender, pendidikan, pekerjaan, 
pendapatan). Signifikasi pengaruh variabel independent 
dapat diketahui berdasarkan pada tabel 9 diatas bahwa 
variabel frekuensi mendapatkan iklan (X3.1), thitung 
menunjukkan nilai sebesar 3,465  dengan signifikasi 
0,001, sedangkan ttabel dengan n :100 dan α=5% adalah 
9,009 dimana nilai thitung > ttabel  (3,465 > 9,009) dengan 
nilai sig < 5% (0,001 < 0,05). Hasil tersebut dapat 
diambil kesimpulan bahwa variabel frekuensi 
mendapatkan iklan berpengaruh terhadap pembelian di 
“Warung Susu Nandhi Murni”. Konsumen berasumsi 
bahwa dalam membeli susu pasteurisasi di “Warung Susu 
Nandhi Murni” akan mempertimbangkan frekuensi iklan 
yang dilakukan dengan berulang-ulang pada media 
promosi iklan (internet, brosur, radio), dengan adanya 
pengulangan pesan produk susu pasteurisasi secara 
menarik yang dilakukan “Warung Susu Nandhi Murni” 
akan memberikan dampak penting bagi konsumen karena 
akan mudah ingat, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu 
dan timbul rasa penasaran untuk tertarik mencoba dan 
membeli produk susu pasteurisasi di “Warung Susu 
Nandhi Murni”. 
 
4.8.4.3 “Keramahan” 

Variabel keramahan (X4.2) dapat menghasilkan 
koefisien regresi sebesar 0,379, hal tersebut bertanda 
positif yang menunjukkan bahwa variabel keramahan dan 
keputusan pembelian di “Warung Susu Nandhi Murni” 
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mempunyai hubungan searah. Peningkatan variabel 
keramahan akan mempengaruhi peningkatan proses 
keputusan pembelian, dengan asumsi variabel yang lain 
adalah tetap (kepraktisan membuka kemasan, frekuensi 
mendapatkan iklan, warna, gender, pendidikan, 
pekerjaan, pendapatan). Signifikasi pengaruh variabel 
independent dapat diketahui berdasarkan pada tabel 9 
diatas bahwa variabel keramahan (X4.2), thitung 
menunjukkan nilai sebesar 5,139 dengan signifikasi 
0,000, sedangkan ttabel dengan n :100 dan α=5% adalah 
9,009 dimana nilai thitung > ttabel  (5,139 > 9,009) dengan 
nilai sig < 5% (0,000 < 0,05). Hasil tersebut dapat 
diambil kesimpulan bahwa variabel keramahan 
berpengaruh terhadap pembelian di “Warung Susu 
Nandhi Murni”. Konsumen dalam membeli susu 
pasteurisasi di “Warung Susu Nandhi Murni” akan 
mempertimbangkan keramahan dari setiap pegawai. 
Konsumen berasumsi bahwa pembeli adalah raja, 
sehingga dalam membeli produk susu di “Warung Susu 
Nandhi Murni” berhak mendapatkan pelayanan yang 
memuaskan dari pegawai. Jadi keramahan dari setiap 
pegawai merupakan hal yang penting bagi konsumen, 
konsumen merasa dihargai oleh sikap sopan dan 
keramahan dari setiap pegawai sehingga konsumen akan 
merasa lebih nyaman, akrab, dan tidak segan untuk 
kembali berkunjung ke “Warung Susu Nandhi Murni”. 
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4.8.4.4 “Warna” 
Variabel warna (X1.5) dapat menghasilkan koefisien 

regresi sebesar 0,501, hal tersebut bertanda positif yang 
menunjukkan bahwa variabel warna dan keputusan 
pembelian di “Warung Susu Nandhi Murni” mempunyai 
hubungan searah. Peningkatan variabel warna akan 
mempengaruhi peningkatan proses keputusan pembelian, 
dengan asumsi variabel yang lain adalah tetap 
(kepraktisan membuka kemasan, frekuensi mendapatkan 
iklan, keramahan, gender, pendidikan, pekerjaan, 
pendapatan). Signifikasi pengaruh variabel independent 
dapat diketahui berdasarkan pada tabel 9 diatas bahwa 
variabel warna (X1.5) thitung menunjukkan nilai sebesar 
6,937 dengan signifikasi 0,000, sedangkan ttabel dengan n 
:100 dan α=5% adalah 9,009 dimana nilai thitung > ttabel  
(6,937 > 9,009) dengan nilai sig < 5% (0,000 < 0,05). 
Hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 
warna berpengaruh terhadap pembelian di “Warung Susu 
Nandhi Murni”. Konsumen berasumsi bahwa untuk 
mengetahui produk susu yang memiliki kualitas baik atau 
buruk yang dilakukan pertama kali sebelum membeli 
produk susu adalah melihat terlebih dahulu produk susu 
yang akan dikonsumsi melalui uji organoleptik, warna 
susu yang baik berwarna putih kekuningan. Jika terjadi 
penyimpangan warna maka produk susu tersebut tidak 
layak untuk dikonsumsi karena telah terkontaminasi oleh 
mikroba dan bakteri. 
 



70 

 

4.8.4.5 “Gender” 
Variabel gender dapat menghasilkan koefisien 

regresi sebesar -0,501, hal tersebut bertanda negatif yang 
menunjukkan bahwa variabel gender dan keputusan 
pembelian di “Warung Susu Nandhi Murni” mempunyai 
hubungan yang tidak searah. Peningkatan variabel gender 
akan mempengaruhi peningkatan proses keputusan 
pembelian, dengan asumsi variabel yang lain adalah tetap 
(kepraktisan membuka kemasan, frekuensi mendapatkan 
iklan, keramahan, warna, pendidikan, pekerjaan, 
pendapatan). Signifikasi pengaruh variabel independent 
dapat diketahui berdasarkan pada tabel 9 diatas bahwa 
variabel gender, thitung menunjukkan nilai sebesar -2,039 
dengan signifikasi 0,044 sedangkan ttabel dengan n :100 
dan α=5% adalah 9,009 dimana nilai thitung < ttabel  (-1,417 
< 9,009) dengan nilai sig > 5% (0,044 > 0,05). Hasil 
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa variabel gender 
tidak berpengaruh terhadap pembelian di “Warung Susu 
Nandhi Murni”. Perbedaan gender seseorang akan 
menurunkan keputusan pembelian seseorang dengan 
jumlah -0,151. Seseorang yang memiliki gender wanita 
kurang mementingkan dalam mengkonsumsi produk susu 
pasteurisasi. Sebagian besar wanita lebih mementingkan 
membeli produk susu di pusat perbelanjaan seperti 
supermarket atau mal daripada membeli dan 
mengkonsumsi langsung di “Warung Susu Nandhi 
Murni” karena wanita berasumsi bahwa didalam 
supermarket atau mal dapat sekaligus membeli barang 
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kebutuhan pokok lainnya. “Warung Susu Nandhi Murni” 
lebih banyak didominasi oleh pria karena pria selain 
dapat menghabiskan waktu bersama teman sebaya 
dengan mengkonsumsi susu pasteurisasi di lokasi 
“Warung Susu Nandhi Murni” pria juga dapat dengan 
bebas merokok di lokasi tersebut, bagi sebagian besar 
wanita asap rokok dapat mengganggu kesehatan.    

 
4.8.4.6 “Pendidikan” 

Variabel pendidikan dapat menghasilkan koefisien 
regresi sebesar -0,110, hal tersebut bertanda negatif yang 
menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan keputusan 
pembelian di “Warung Susu Nandhi Murni” mempunyai 
hubungan yang tidak searah. Peningkatan variabel 
pendidikan akan mempengaruhi peningkatan proses 
keputusan pembelian, dengan asumsi variabel yang lain 
adalah tetap (kepraktisan membuka kemasan, frekuensi 
mendapatkan iklan, keramahan, warna, gender, 
pekerjaan, pendapatan). Signifikasi pengaruh variabel 
independent dapat diketahui berdasarkan pada tabel 9 
diatas bahwa variabel pendidikan, thitung menunjukkan 
nilai sebesar -1,449 dengan signifikasi 0,151 sedangkan 
ttabel dengan n :100 dan α=5% adalah 9,009 dimana nilai 
thitung < ttabel  (-1,449 < 9,009) dengan nilai sig > 5% 
(0,151 > 0,05). Hasil tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwa variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap 
pembelian di “Warung Susu Nandhi Murni”. Semakin 
tinggi pendidikan seseorang akan menurunkan keputusan 
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pembelian seseorang dengan jumlah -1,449, dikarenakan 
seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang 
tinggi akan memiliki wawasan dan pola pikir yang luas 
untuk dapat memilih dan memilah salah satu kebutuhan 
tambahan pangan yang mengandung protein hewani yaitu 
produk susu yang berkualitas baik secara kualitas 
maupun kuantitas dan yang berpengaruh bagi kesehatan 
tubuh.  

 
4.8.4.7 “Usia” 

Variabel usia dapat menghasilkan koefisien regresi 
sebesar 0,035, hal tersebut bertanda positif yang 
menunjukkan bahwa variabel usia dan keputusan 
pembelian di “Warung Susu Nandhi Murni” mempunyai 
hubungan yang searah. Peningkatan variabel usia akan 
mempengaruhi peningkatan proses keputusan pembelian, 
dengan asumsi variabel yang lain adalah tetap 
(kepraktisan membuka kemasan, frekuensi mendapatkan 
iklan, keramahan, warna, gender, pendidikan, pekerjaan, 
pendapatan). Signifikasi pengaruh variabel independent 
dapat diketahui berdasarkan pada tabel 9 diatas bahwa 
variabel usia, thitung menunjukkan nilai sebesar 0,374 
dengan signifikasi 0,710 sedangkan ttabel dengan n :100 
dan α=5% adalah 9,009 dimana nilai thitung > ttabel  (0,374 
> 9,009) dengan nilai sig < 5% (0,710 < 0,05). Hasil 
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa variabel usia 
berpengaruh terhadap pembelian di “Warung Susu 
Nandhi Murni”. Semakin bertambahnya usia seseorang 
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akan meningkatkan keputusan pembelian seseorang 
dengan jumlah 0,035, karena seseorang yang sedang 
memasuki usia produktif akan giat dalam berprestasi 
dibidang akademik maupun pekerjaan sudah barang tentu 
konsumen akan berfikir yang mengarah pada manfaat 
yang didapat apabila mengkonsumsi susu pasteurisasi.  

 
4.8.4.8 “Pekerjaan” 

Variabel pekerjaan dapat menghasilkan koefisien 
regresi sebesar -0,019, hal tersebut bertanda negatif yang 
menunjukkan bahwa variabel pekerjaan  dan keputusan 
pembelian di “Warung Susu Nandhi Murni” mempunyai 
hubungan yang tidak searah. Peningkatan variabel 
pekerjaan akan mempengaruhi peningkatan proses 
keputusan pembelian, dengan asumsi variabel yang lain 
adalah tetap (kepraktisan membuka kemasan, frekuensi 
mendapatkan iklan, keramahan,warna, gender, 
pendidikan, usia, pendapatan). Signifikasi pengaruh 
variabel independent dapat diketahui berdasarkan pada 
tabel 9 diatas bahwa variabel pekerjaan, thitung 
menunjukkan nilai sebesar -0,191 dengan signifikasi 
0,849, sedangkan ttabel dengan n :100 dan α=5% adalah 
9,009 dimana nilai thitung < ttabel  (-0,191 < 9,009) dengan 
nilai sig < 5% (0,849 < 0,05). Hasil tersebut dapat 
diambil kesimpulan bahwa variabel pekerjaan tidak 
berpengaruh terhadap pembelian di “Warung Susu 
Nandhi Murni”. Semakin baik pekerjaan seseorang akan 
menurunkan keputusan pembelian seseorang dengan 
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jumlah -0,019, dikarenakan seseorang yang memiliki 
pekerjaan baik memiliki latar belakang pendidikan yang 
tnggi sehingga orang tersebut akan lebih selektif dalam 
memilih produk yang akan dibeli. 
 
4.8.4.9 “Pendapatan” 

Variabel pendapatan dapat menghasilkan koefisien 
regresi sebesar -0,122, hal tersebut bertanda negatif yang 
menunjukkan bahwa variabel pendapatan dan keputusan 
pembelian di “Warung Susu Nandhi Murni” mempunyai 
hubungan yang tidak searah. Peningkatan variabel 
pendapatan akan mempengaruhi peningkatan proses 
keputusan pembelian, dengan asumsi variabel yang lain 
adalah tetap (kepraktisan membuka kemasan, frekuensi 
mendapatkan iklan, keramahan, warna, gender, 
pendidikan, usia, pekerjaan). Signifikasi pengaruh 
variabel independent dapat diketahui berdasarkan pada 
tabel 9 diatas bahwa variabel pekerjaan, thitung 
menunjukkan nilai sebesar -1,345 dengan signifikasi 
0,182, sedangkan ttabel dengan n :100 dan α=5% adalah 
9,009 dimana nilai thitung < ttabel  (-1,345 < 9,009) dengan 
nilai sig > 5% (0,849 < 0,05). Hasil tersebut dapat 
diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi pendapatan 
seseorang akan menurunkan keputusan pembelian 
seseorang dengan jumlah -0,122 dikarenakan seseorang 
yang memiliki pendapatan yang tinggi, sehingga 
seseorang akan lebih selektif dalam memilih produk yang 
akan dibeli. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Konsumen yang melakukan pembelian di “Warung 

Susu Nandhi Murni” yang dominan adalah berjenis 
kelamin laki-laki, yang tergolong usia muda yang 
produktif. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
konsumen dalam membeli produk susu pasteurisasi di 
“Warung Susu Nandhi Murni” adalah variabel warna, 
keramahan, frekuensi mendapatkan iklan, kepraktisan 
membuka kemasan, dan usia yang terdapat dalam 
indeks dengan diperoleh nilai koefisien ß sebesar 
0,501, 0,379, 0,250, 0,165, 0,035.  
 

5.2 Saran 
1. Kualitas produk merupakan faktor yang dominan 

mempengaruhi pembelian susu pasteurisasi di 
“Warung Susu Nandhi Murni” seperti contoh aroma, 
warna, label kadaluarsa. Oleh karena itu sebaiknya 
perusahaan lebih meningkatkan kualitas produk susu 
agar lebih dapat memenuhi keinginan dan menjaga 
kesetiaan konsumen dalam membeli produk susu 
pasteurisasi di “Warung Susu Nandhi Murni”.  
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2. Bentuk kemsasan dan bahan kemasan produk 
sebaiknya agar lebih diperhatikan, karena dalam 
bentuk kemasan yang unik, menarik, variatif dan 
ramah lingkungan akan meningkatkan selera 
konsumen dalam membeli produk susu pasteurisasi. 
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LAMPIRAN 1 

 
No Responden: 

KUESIONER PENELITIAN 
Responden yang terhormat, 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama  : Satria Rizko Sagantoro 
NIM  : 0910550253 
Fakultas : Peternakan Universitas    

Brawijaya Malang 
Sedang menyelesaikan tugas akhir dan 

mengadakan penelitian di Warung Susu 
Nandhi Murni KUD Batu Jl. Diponegoro 8 
Kota Batu. Untuk itu partisipasi anda dalam 
pengisian kuesioner ini sangat diperlukan 
untuk menyelesaikan penyusunan skripsi 
yang berjudul Analisis Bauran Pemasaran 
Dalam Pembelian Susu Pasteurisasi di KUD 
Batu (Studi Kasus: Warung Susu Nandhi 
Murni KUD Batu). 

Oleh karena itu, saya mengharapkan 
bantuan dari Anda untuk memberikan 
jawaban yang sebenarnya. Hasil penelitian ini 
hanya diperuntukkan dalam penyusunan 
skripsi ini saja dan bukan untuk 
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dipublikasikan sehingga akan dijamin 
kerahasiaannya. 

Atas bantuan dan kesediaan Anda, saya 
mengucapkan terima kasih. 

 
 
      

        Hormat saya, 
 
 

Satria Rizko Sagantoro 
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IDENTITAS PRIBADI RESPONDEN 
 

Petunjuk: Berilah jawaban pada pertanyaan 
berikut ini dengan cara member 

tanda ( √ ) yang sesuai menurut 
Anda. 

1. Nama   : 
2. Jenis Kelamin  :   
□ Laki-laki            □ Perempuan 

3. Usia   : ……..tahun 
4. Apa pekerjaan Anda saat ini? 
□ Pegawai Negeri  □ Pelajar/Mahasiswa 
□ Pegawai Swasta □ Lain-lain (sebutkan) 

5. Pendidikan terakhir yang Anda tempuh : 
 □ SD    □ SMA 
 □ SMP    □ S1 

6. Rata-rata jumlah pengeluaran Anda 
dalam satu bulan? 
□ Rp. 100.000 – Rp. 499.999  
□ Rp. 1.000.000 – Rp. 4.999.999 
□ Rp. 500.000 – Rp. 999.000 
� Rp. ≥ Rp. 5.000.000 

7. Berapa kali kira-kira Anda membeli 
produk susu di Warung Susu Nandhi 
Murni dalam satu bulan? 
� Tidak sama sekali � Tiga kali  
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� Satu kali   � ≥ lima kali 
8.  Menu Favorit :    

 □  Susu KSB rasa Coklat    
 □  Susu KSB rasa Strawbery  
 □  Susu KSB rasa Melon   
 □  Susu KSB rasa Vanilla    
 □  Susu Nandhi Murni rasa Coklat   
 □  Susu Nandhi Murni rasa Strawbery  
 □  Susu Nandhi Murni rasa Melon   
 □  Susu Nandhi Murni rasa Vanilla  
 □  Susu Murni Hangat    
 □  Lainnya (sebutkan) ………… 

9. Kemasan Produk susu yang Anda sukai : 
   □    Plastik Literan  
   □    Botol 
   □    Cup     
   □    Gelas (Langsung Minum) 

10. Dari manakah Anda berasal : …………. 
11. Dari Siapa Anda memperoleh informasi 

Warung Susu Nandhi Murni : 
     □   Iklan   
     □  Brosur 
     □  Teman 
     □  Lainnya (sebutkan)............ 
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12.  Dengan Siapa Anda biasa datang : 
     □   Teman                    
     □   Keluarga   
     □   Saudara                                    
     □   Lainnya (sebutkan)............. 
 
DAFTAR PERTANYAAN: 

Berilah tanda ( √ ) pada kolom produk, 
harga, promosi dan tempat / lokasi yang 
tersedia, untuk jawaban yang sesuai dengan 
pendapat Anda. 
Keterangan:   
5 : Sangat Mempertimbangkan 
4 : Mempertimbangkan 
3 : Cukup Mempertimbangkan 
2 : Kurang Mempertimbangkan 
1 : Tidak Mempertimbangkan 
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DAFTAR PERNYATAAN : 
 
Keputusan Konsumen Berdasarkan Produk 
(X1) 

No Uraian Pernyataan 
5 4 3 2 1 

1. Apakah Anda mempertimbangkan 
bentuk kemasan dalam membeli 
membeli produk susu di Warung 
Susu Nandhi Murni.   

     

2. Apakah Anda mempertimbangkan 
kepraktisan membuka kemasan 
dalam membeli produk susu di 
Warung Susu Nandhi Murni.   

     

3. Apakah Anda mempertimbangkan 
bahan kemasan dalam membeli 
produk susu di Warung Susu 
Nandhi Murni.   

     

4. Apakah Anda mempertimbangkan 
aroma dalam membeli produk susu 
di Warung Susu Nandhi Murni.   

     

5. Apakah Anda mempertimbangkan 
warna dalam membeli produk susu 
di Warung Susu Nandhi Murni. 

     

6. Apakah Anda mempertimbangkan 
label kadaluarsa dalam membeli 
produk susu di Warung Susu 
Nandhi Murni.   

     

7. Apakah Anda mempertimbangkan 
label netto dalam membeli produk 
susu di Warung Susu Nandhi 
Murni.   
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 Keputusan Konsumen Berdasarkan Harga 
(X2) 

 
Keputusan Konsumen Berdasarkan Promosi 
(X3) 

No. Uraian Pernyataan 5 4 3 2 1 
8. Apakah Anda setuju 

bahwa harga susu 
di Warung Susu 
Nandhi Murni 
menunjukkan 
kualitas (kalau 
mahal berarti 
kualitas tinggi) 

     

9. Apakah kesetujuan 
harga terhadap 
kualitas produk 
Warung Susu 
Nandhi Murni sudah 
setuju dengan yang 
Anda harapkan 

     

No. Uraian Pernyataan 5 4 3 2 1 
10. Apakah seringnya 

iklan ditampilkan  
akan mempengaruhi 
Anda untuk mencoba 
membeli susu di 
Warung Susu Nandhi 
Murni.   
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Keputusan Konsumen Berdasarkan Jarak 
(X4) 

No. Uraian Pernyataan 5 4 3 2 1 
1. Apakah 

kenyamanan 
tempat menjadi 
pertimbangan Anda 
untuk membeli susu 
di Warung Susu 
Nandhi Murni.   

     

2. Apakah keramahan 
penjual menjadi 
pertimbangan Anda 
untuk membeli susu 
di Warung Susu 
Nandhi Murni.   

     

3. Apakah lokasi dari 
tempat tinggal Anda 
menjadi 
pertimbangan untuk 
membeli susu di 
Warung Susu 
Nandhi Murni.   

     

 

11. Apakah menariknya 
suatu iklan yang 
ditampilkan akan 
mempengaruhi anda 
untuk membeli susu 
di Warung Susu 
Nandhi Murni 
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Berilah tanda ( √ ) pada kolom keputusan 
pembelian yang tersedia, untuk jawaban yang 
sesuai dengan pendapat Anda. 
Keterangan:   
5 : Sangat Setuju  
4 : Setuju   
3 : Netral atau tidak ada pendapat 
2 : Tidak Setuju 
1 : Sangat Tidak Setuju 
 
Keputusan Pembelian (Y) 

No
. 

Uraian Pernyataan 5 4 3 2 1 

1. Jika saya akan minum 
Produk Susu KUD Batu 
akan menjadi pilihan 
pertama saya 

     

2. Saya akan selalu 
membeli Produk Susu 
KUD Batu. 

     

3. Saya akan memberi 
rekomendasi ke orang 
lain untuk membeli 
Produk Susu di KUD 
Batu. 
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LAMPIRAN 2 

 

Lampiran 2. Uji Validitas  

Correlations  

  X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X1TOT 

X11 Pearson 

Correlation 
1 .655** .515** .364** .176 .244* .120 .698** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .081 .015 .234 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X12 Pearson 

Correlation 
.655** 1 .661** .284** .271** .296** .261** .779** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .004 .006 .003 .009 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X13 Pearson 

Correlation 
.515** .661** 1 .415** .353** .176 .073 .723** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .080 .473 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X14 Pearson 

Correlation 
.364** .284** .415** 1 .448** .236* .106 .620** 

Sig. (2-tailed) .000 .004 .000  .000 .018 .296 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X15 Pearson 

Correlation 
.176 .271** .353** .448** 1 .482** .239* .651** 

Sig. (2-tailed) .081 .006 .000 .000  .000 .017 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 
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X16 Pearson 

Correlation 
.244* .296** .176 .236* .482** 1 .153 .574** 

Sig. (2-tailed) .015 .003 .080 .018 .000  .127 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X17 Pearson 

Correlation 
.120 .261** .073 .106 .239* .153 1 .431** 

Sig. (2-tailed) .234 .009 .473 .296 .017 .127  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X1T

OT 

Pearson 

Correlation 
.698** .779** .723** .620** .651** .574** .431** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

tailed). 

     

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

tailed). 

     

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.762 7 
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Correlations  

  X21 X22 X2TOT 

X21 Pearson Correlation 1 .211* .881** 

Sig. (2-tailed)  .035 .000 

N 100 100 100 

X22 Pearson Correlation .211* 1 .648** 

Sig. (2-tailed) .035  .000 

N 100 100 100 

X2TOT Pearson Correlation .881** .648** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

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

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

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.718 2 

 

Correlations  

  X31 X32 X3TOT 

X31 Pearson Correlation 1 .570** .877** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 100 100 100 

X32 Pearson Correlation .570** 1 .895** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 100 100 100 

X3TOT Pearson Correlation .877** .895** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

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

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.725 2 
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Correlations  

  X41 X42 X43 X4TOT 

X41 Pearson Correlation 1 .618** .277** .790** 

Sig. (2-tailed)  .000 .005 .000 

N 100 100 100 100 

X42 Pearson Correlation .618** 1 .435** .850** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

X43 Pearson Correlation .277** .435** 1 .738** 

Sig. (2-tailed) .005 .000  .000 

N 100 100 100 100 

X4TOT Pearson Correlation .790** .850** .738** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

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

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.697 3 

 

 

 



68 

 

Correlations  

  Y1 Y2 Y3 YTOT 

Y1 Pearson Correlation 1 .514** .412** .786** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

Y2 Pearson Correlation .514** 1 .532** .844** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

Y3 Pearson Correlation .412** .532** 1 .803** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

YTOT Pearson Correlation .786** .844** .803** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

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

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.740 3 
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LAMPIRAN 3 

 

KMO and Bartlett’s Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.683 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 418.187 

df 78 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices  

  
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X2 X3.1 X3.2 X4.1 X4.2 X4.3 

Anti-image 

Covariance 

X1.1 .500 -.189 -.044 -.132 .057 -.041 .012 .012 .029 -.001 -.083 .040 .013 

X1.2 -.189 .342 -.203 .050 .008 -.076 -.153 -.034 .036 -.008 .078 -.083 .098 

X1.3 -.044 -.203 .417 -.097 -.083 .080 .144 -.021 -.022 -.048 -.031 .042 -.116 

X1.4 -.132 .050 -.097 .656 -.201 -.017 .019 -.108 .018 .005 -.034 .071 -.015 

X1.5 .057 .008 -.083 -.201 .553 -.206 -.083 .057 -.060 .018 .061 -.070 -.063 

X1.6 -.041 -.076 .080 -.017 -.206 .606 .048 .049 -.132 .055 -.107 -.073 .056 

X1.7 .012 -.153 .144 .019 -.083 .048 .701 -.117 -.125 .046 -.085 .078 -.144 

X2 .012 -.034 -.021 -.108 .057 .049 -.117 .705 -.189 .033 .057 -.105 -.022 
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X3.1 .029 .036 -.022 .018 -.060 -.132 -.125 -.189 .479 -.280 .032 .067 -.014 

X3.2 -.001 -.008 -.048 .005 .018 .055 .046 .033 -.280 .612 -.070 .002 -.095 

X4.1 -.083 .078 -.031 -.034 .061 -.107 -.085 .057 .032 -.070 .552 -.271 .011 

X4.2 .040 -.083 .042 .071 -.070 -.073 .078 -.105 .067 .002 -.271 .455 -.192 

X4.3 .013 .098 -.116 -.015 -.063 .056 -.144 -.022 -.014 -.095 .011 -.192 .635 

Anti-image 

Correlation 

X1.1 .758a -.457 -.097 -.231 .109 -.074 .020 .020 .058 -.002 -.159 .083 .023 

X1.2 -.457 .634a -.538 .105 .019 -.167 -.312 -.069 .088 -.017 .180 -.212 .211 

X1.3 -.097 -.538 .705a -.185 -.172 .159 .267 -.038 -.048 -.096 -.064 .097 -.226 

X1.4 -.231 .105 -.185 .754a -.334 -.027 .029 -.159 .032 .008 -.057 .130 -.023 

X1.5 .109 .019 -.172 -.334 .751a -.356 -.134 .091 -.116 .031 .110 -.139 -.107 
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X1.6 -.074 -.167 .159 -.027 -.356 .723a .074 .075 -.244 .091 -.186 -.140 .091 

X1.7 .020 -.312 .267 .029 -.134 .074 .596a -.166 -.216 .070 -.136 .138 -.216 

X2 .020 -.069 -.038 -.159 .091 .075 -.166 .745a -.325 .051 .092 -.186 -.032 

X3.1 .058 .088 -.048 .032 -.116 -.244 -.216 -.325 .637a -.518 .063 .145 -.025 

X3.2 -.002 -.017 -.096 .008 .031 .091 .070 .051 -.518 .675a -.120 .004 -.152 

X4.1 -.159 .180 -.064 -.057 .110 -.186 -.136 .092 .063 -.120 .620a -.541 .019 

X4.2 .083 -.212 .097 .130 -.139 -.140 .138 -.186 .145 .004 -.541 .612a -.357 

X4.3 .023 .211 -.226 -.023 -.107 .091 -.216 -.032 -.025 -.152 .019 -.357 .702a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities  

 Initial Extraction 

X1.1 1.000 .729 

X1.2 1.000 .794 

X1.3 1.000 .684 

X1.4 1.000 .556 

X1.5 1.000 .744 

X1.6 1.000 .632 

X1.7 1.000 .357 

X2 1.000 .480 

X3.1 1.000 .751 
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X3.2 1.000 .506 

X4.1 1.000 .712 

X4.2 1.000 .804 

X4.3 1.000 .503 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained  

Comp

onent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3.846 29.582 29.582 3.846 29.582 29.582 2.326 17.894 17.894 

2 1.776 13.661 43.243 1.776 13.661 43.243 2.254 17.335 35.229 

3 1.580 12.157 55.400 1.580 12.157 55.400 1.925 14.811 50.041 

4 1.049 8.071 63.471 1.049 8.071 63.471 1.746 13.430 63.471 

5 .952 7.321 70.792       

6 .861 6.625 77.417       
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7 .709 5.455 82.872       

8 .625 4.809 87.682       

9 .439 3.378 91.060       

10 .354 2.726 93.786       

11 .328 2.522 96.307       

12 .289 2.220 98.527       

13 .191 1.473 100.000       

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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Component Matrix a 

 Component 

 1 2 3 4 

X1.1 .551 -.617 -.081 .196 

X1.2 .652 -.533 -.150 .253 

X1.3 .664 -.423 -.204 .150 

X1.4 .548 -.246 -.200 -.393 

X1.5 .650 .060 .018 -.563 

X1.6 .568 .001 .273 -.485 

X1.7 .434 .299 -.201 .196 

X2 .490 .283 -.311 .252 
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X3.1 .502 .555 -.427 -.087 

X3.2 .461 .456 -.255 .143 

X4.1 .452 .087 .692 .144 

X4.2 .528 .120 .692 .176 

X4.3 .504 .401 .226 .190 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted.  
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Rotated Component Matrix a 

 Component 

 1 2 3 4 

X1.1 .840 -.024 .095 .117 

X1.2 .868 .131 .107 .114 

X1.3 .771 .208 .058 .205 

X1.4 .397 .114 -.094 .614 

X1.5 .126 .221 .145 .811 

X1.6 .096 .041 .340 .711 

X1.7 .130 .572 .108 .034 

X2 .215 .657 .048 .011 
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X3.1 -.067 .805 -.086 .301 

X3.2 .024 .700 .087 .088 

X4.1 .089 .010 .831 .119 

X4.2 .118 .081 .876 .128 

X4.3 .002 .474 .520 .084 
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                                                                   LAMPIRAN 4 

 

Lampiran 4. Hasil Analisis Linier Regresi Berganda 

Variables Entered/Removed b 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Kepraktisan membuka kemasan, Frekuensi 

mendapatkan iklan, Keramahan, Warna, Gender, 

Pendidikan, Usia, Pekerjaan 

Pendapatana 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
 

b. Dependent Variable: J.Y 

 

 

 



79 

 

Model Summary  

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .731a .535 .488 .83454 

a. Predictors: (Constant), Kepraktisan membuka 

kemasan, Frekuensi mendapatkan iklan, Keramahan, 

Warna, Gender, Pendidikan, Usia, Pekerjaan, 

Pendapatan 
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ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 72.079 9 8.009 11.499 .000a 

Residual 62.681 90 .696   

Total 134.760 99    

a. Predictors: (Constant),  Kepraktisan membuka kemasan, Frekuensi mendapatkan 

iklan, Keramahan, Warna, Gender, Pendidikan, Usia, Pekerjaan, Pendapatan 

b. Dependent Variable: J.Y     
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Coefficients a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.213 .468  9.009 .000 

Kepraktisan membuka 

kemasan 
.192 .086 .165 2.227 .028 

Frekuensi mendapatkan 

iklan 
.292 .084 .250 3.465 .001 

Keramahan .442 .086 .379 5.139 .000 

Warna .584 .084 .501 6.937 .000 
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Gender -.368 .180 -.151 -2.039 .044 

Pendidikan -.171 .118 -.110 -1.449 .151 

Usia .035 .093 .035 .374 .710 

Pekerjaan -.037 .196 -.019 -.191 .849 

Pendapatan -.170 .126 -.122 -1.345 .182 

a. Dependent Variable: J.Y      
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LAMPIRAN 5 

Menu Produk  

 

 

   

    

SBB (Susu Botol Besar) 1000cc  SBK    (Susu Botol Kecil) 180 cc                                   

 

                                       

 

 

 

  KSB (Susu Cup) 140cc          Papan Iklan 
                               
      

 

 

 Sarana Tempat Duduk        Tempat Parkir 
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