
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Umum Minuman Teh Kemasan Kotak 

Minuman teh kemasan kotak adalah salah satu inovasi kemasan dari 

perkembangan minuman teh siap minum yang telah beredar dipasaran. Jika 

selama ini minuman teh siap minum didominasi oleh minuman teh dalam botol 

kaca yang sulit untuk dibawa dalam tingkat mobilitas (dalam hal ini mahasiswa) 

yang tinggi, maka dengan dikeluarkannya inovasi produk minuman teh kemasan 

kotak dijadikan salah satu pilihan mudah konsumen untuk mengkonsumsi 

minuman teh dalam berbagai macam kondisi. Pada Tabel 2. berikut adalah produk 

minuman teh kemasan kotak yang terdapat di Universitas Brawijaya Malang 

Tabel 2. Produk Minuman Teh Kemasan Kotak yang Terdapat Pada Universitas 

Brawijaya, Malang 

Tampilan Produk Nama Produk Produsen 
Volume 

Produk 

Harga 

Jual 

 

Teh Kotak  
PT. Ultra 

Jaya 
300 mL Rp. 3.500 

 

Teh Botol (Kotak) 

PT. Sinar 

Sosro 

250 mL Rp. 3.500 

 

Fruit Tea (Kotak) 200 mL Rp. 3.000 

 

Frestea (Kotak) 

PT. Coca 

Cola 

Amatil 

250 mL, 

200 mL 
Rp. 3.000 

Sumber : Data Primer, 2013 (diolah) 
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Alasan kepraktisan sering dijadikan alasan mengapa minuman teh 

kemasan kotak semakin diminati. Konsumen dapat dengan mudah membeli lalu 

mengkonsumsinya dimana saja, minuman teh kemasan kotak juga mudah untuk 

dibawa-bawa dalam mobilitas mahasiswa karena konsumen bisa dengan mudah 

membawa kemasannya tanpa harus mengembalikan kemasannya pada pedagang. 

Selain itu, jika telah selesai mengkonsumsinya, konsumen bisa langsung 

membuang bungkusnya ke tempat sampah tanpa harus membersihkan wadah 

minumnya. 

Kondisinya yang banyak dijual sebagai minuman dingin dinilai dapat 

menyegarkan tubuh dan yang paling utama adalah dapat mengatasi kehausan di 

saat cuaca terik dan penuh aktivitas. Konsumen pun dapat dengan mudah 

menemukan minuman teh kemasan kotak karena biasanya minuman ini dijual 

pada kulkas display pedagang, sehingga mudah untuk dilihat oleh konsumen. 

Konsumen pun dengan mudah memilih merek yang tersedia apabila terdapat 

beberapa pilihan merek pada satu tempat dengan melihat display dari produk yang 

terdapat pada kulkas displaynya. Merek yang beragam menjadikan konsumen 

dapat memilih produk mana yang sesuai dengan seleranya. Tampilan pada 

kemasan produknya yang dibuat menarik karena terdapat banyak gambar dan 

warna juga seringkali dijadikan alasan untuk membeli minuman teh kemasan 

kotak.  

Dengan harga yang cukup terjangkau dengan uang saku konsumen dan 

volume produk yang sesuai dengan daya sekali minum, maka konsumen 

cenderung lebih memilih minuman teh kemasan kotak dibandingkan dengan 

minuman teh kemasan lainnya (botol kaca, botol plastik, dan gelas). Informasi 

produk yang terdapat pada label kemasan juga dijadikan pertimbangan konsumen 

dalam membeli minuman teh kemasan kotak, karena informasi produk yang 

terdapat pada minuman teh kemasan lain tidak selengkap yang terdapat pada 

minuman teh kemasan kotak. Atribut-atribut produk tersebutlah yang pada 

akhirnya dijadikan salah satu pertimbangan konsumen dalam membeli minuman 

teh kemasan kotak. 

 

 



51 
 

5.2 Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan penelitian dari 44 responden yang merupakan konsumen 

minuman teh kemasan kotak di Universitas Brawijaya Malang dengan 

menggunakan kuisioner, maka diperoleh gambaran umum mengenai identitas 

responden berdasarkan jenis kelamin, tahun angkatan, dan uang saku per bulan. 

Daftar responden dapat dilihat pada Lampiran 6, mengenai rincian gambaran 

responden akan digambarkan dalam tabel-tabel berikut. 

5.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin Responden 

Jenis kelamin responden dijadikan gambaran bagaimana penilaian 

konsumen terhadap suatu produk. Dalam hal ini konsumen manakah yang lebih 

dominan dalam mengkonsumsi minuman teh kemasan kotak, dan adakah 

pengaruh jenis kelamin terhadap pembelian minuman teh kemasan kotak. 

Gambaran rinci mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada Tabel 3. 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-Laki 21 47,73 

Perempuan 23 52,27 

Total 44 100% 

Sumber : Data Primer, 2013 (diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-

laki dan perempuan memiliki jumlah yang hampir sama, yaitu 21 orang berjenis 

kelamin laki-laki dan 23 orang berjenis kelamin perempuan, dengan demikian 

bisa disimpulkan bahwa konsumen minuman teh kemasan kotak berdasarkan jenis 

kelamin adalah hampir merata. Minuman teh kemasan kotak ini tidak memiliki 

pangsa pasar dari segi jenis kelamin, terbukti saat penelitan ini dilakukan 

konsumen minuman teh kemasan kotak menghasilkan jumlah yang hampir sama. 

Oleh karena itu, minuman teh kemasan kotak merupakan minuman ringan yang 

dapat dikonsumsi siapa saja. 
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5.2.2 Berdasarkan Tahun Angkatan Responden 

Tahun angkatan responden memiliki peranan responden manakah yang 

paling banyak ditemui ketika penelitian ini dilakukan. Tahun angkatan responden 

didasasarkan pada mahasiswa sebagai reponden yang masih aktif sebagai 

mahasiswa pada saat penelitian ini dilakukan. Ada alasan tersendiri bagaimana 

responden pada angkatan tertentu menjadi yang paling dominan ditemui. 

Gambaran rinci mengenai tahun angkatan responden dapat dilihat pada Tabel 4 

sebagai berikut 

Tabel 4. Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Tahun Angkatan 

Tahun Angkatan Jumlah Persentase (%) 

2008/2009 5 11,36 

2009/2010 23 52,27 

2010/2011 13 29,54 

2011/2012 3 6,81 

2012/2013 0 0 

Total 44 100% 

Sumber : Data Primer, 2013 (diolah) 

Tabel 4. di atas dapat memberikan informasi mengenai identitas responden 

berdasarkan tahun angkatan dan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang 

dijadikan responden sebagaian besar adalah mahasiswa angkatan 2009/2010 hal 

ini dikarenakan kebanyakan responden pada angkatan 2009/2010 pada saat 

penelitian ini dilakukan sedang menempuh semester terakhir mereka sehingga 

lebih banyak menghabiskan waktu mereka di kampus untuk menyelesaikan tugas 

akhir mereka. Tapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk responden dalam 

berbagai angkatan untuk mengkonsumsi minuman teh kemasan kotak ini. 

5.2.3 Berdasarkan Uang Saku per Bulan Responden 

Uang saku dapat dijadikan salah satu gambaran responden pembelian 

minuman teh kemasan kotak. Dilihat dari segi uang saku, maka akan terlihat 

apakah minuman teh kemasan kotak dapat dikonsumsi oleh semua tingakt 

ekonomi ataukah hanya kalangan tertentu saja yang bisa membeli minuman teh 

kemasan kotak tersebut. Gambaran rinci mengenai uang saku per bulan responden 

dapat dilihat pada Tabel 5. sebagai berikut: 
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Tabel 5. Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Uang Saku per Bulan 

Uang Saku Per Bulan Jumlah Persentase (%) 

Rp.500.000 12 27,27 

Rp. 600.000 4 9,09 

Rp. 700.000 3 6,82 

Rp. 800.000 8 18,18 

Rp. 900.000 5 11,36 

Rp. 1.000.000 12 27,27 

Total 44 100% 

Sumber : Data Primer, 2013 (diolah) 

Tabel 5. di atas dapat memberikan informasi mengenai identitas responden 

berdasarkan uang saku per bulan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 

persentase uang saku terendah (Rp.500.000) dengan uang saku tertinggi 

(Rp.1.000.000) memiliki persentase yang sama yaitu 27,27 persen. Dapat 

disimpulkan bahwa konsumen minuman teh kemasan kotak di kalangan 

mahasiswa Universitas Brawijaya bisa mencakup semua tingkat ekonomi. Harga 

jual minuman teh kemasan kotak dapat dijangkau oleh para mahasiswa, sehingga 

bisa dikatakan sangatlah tepat untuk produsen dalam menempatkan produknya di 

kalangan mahasiswa. 

 

5.3 Atribut yang Dipertimbangkan Dalam Pembelian Minuman Teh 

Kemasan Kotak 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan analisis Cochran Q test dilakukan beberapa tahapan untuk melihat 

atribut mana sajakah yang dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh 

kemasan kotak. Responden yang diteliti untuk analisis ini adalah sebanyak 30 

responden. Responden berasal dari berbagai fakultas yang ditemui di kantin-

kantin Universitas Brawijaya Malang, tanpa ada pembagian responden di setiap 

fakultasnya. Daftar responden dapat dilihat pada Lampiran 2. Berdasarkan 

Cochran Q test maka didapatkan hasil pada Tabel 6 sebagai berikut: 
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Tabel 6. Hasil Analisis dengan Cochran Q Test 

Atribut Produk 
Nilai 

Qhitung Qtabel Keterangan 
0 1 

Nama Merek (X1) 2 28   Valid  

Tampilan Kemasan 

(X2) 

9 21 df : 8 

17,55 

α = 0,05 

df = n-1 = 7 

14,607 

Tidak Valid 

ke-3 

Gambar Kemasan 

(X3)   

17 13 df : 10 

60,33 

 

α = 0,05 

df = n-1 = 9 

16,919 

Tidak Valid 

ke-1 

Kepraktisan Kemasan 

(X4) 

3 27   Valid 

Warna Kemasan (X5) 15 15 df : 9 

38,93 

α = 0,05 

df = n-1 =8 

15,507 

Tidak Valid 

ke-2 

Informasi Produk (X6) 4 26   Valid 

Kebersihan Isi  (X7) 2 28   Valid 

Rasa Produk (X8) 0 30   Valid 

Volume/Isi Produk 

(X9) 

6 24   Valid 

Harga Produk (X10) 4 26   Valid 

Aroma Teh (X11) 7 23   Valid 

Sumber : Data Primer, 2013 (diolah) 

Pada saat atribut produk masih terdiri dari 11 atribut yaitu, Nama Merek 

(X1), Tampilan Kemasan (X2), Gambar kemasan (X3), Kepraktisan Kemasan (X4), 

Warna Kemasan (X5),  Informasi Produk (X6), Kebersihan Isi (X7), Rasa Produk 

(X8), Volume/Isi Produk (X9), Harga Produk (X10), Aroma Teh (X11) dimana 

Qhitung = 60,33 (df : 11) dan Qtabel = 16,919 (α = 0,05 ; df = n-1 = 9). Qhitung 60,33 > 

Qtabel 16,919 sehingga tolak Ho dan terima Ha. Karena Qhitung > Qtabel sehingga 

perlu mengeliminasi atribut produk dengan jumlah jawaban TIDAK (nilai 0) 

paling banyak. Jawaban TIDAK paling banyak pertama terdapat pada atribut 

produk Gambar Kemasan (X3) yaitu sebanyak 17 responden. Hal ini berarti 

responden tidak sepakat mengenai atribut Gambar Kemasan (X3) sebagai salah 

satu atribut yang dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh kemasan kotak, 

sehingga atribut tersebut dieliminasi pada tahapan selanjutnya. Gambar kemasan 

adalah simbol dari produk minuman teh kemasan kotak yang menghiasi kemasan. 

Gambar kemasan dinilai tidak terlalu dijadikan pertimbangan oleh konsumen 

minuman teh kemasan kotak, dikarenakan tidak terlalu banyak gambar yang 
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terdapat pada kemasan minuman teh tersebut. Biasanya hanya ada gambar daun 

teh ataupun buah sebagai campurannya yang digambarkan dengan kurang 

menarik, sehingga konsumen tidak terlalu tertarik untuk menjadikan gambar 

kemasan sebagai atribut yang dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh 

kemasan kotak.  

Selanjutnya, atribut produk terdiri dari 10 atribut yaitu, Nama Merek (X1), 

Tampilan Kemasan (X2), Kepraktisan Kemasan (X4), Warna Kemasan (X5),  

Informasi Produk (X6), Kebersihan Isi (X7), Rasa Produk (X8), Volume/Isi Produk 

(X9), Harga Produk (X10), Aroma Teh (X11) dimana Qhitung= 38,93 (df : 10) dan 

Qtabel = 15,507 (α = 0,05 ; df = n-1 = 8). Qhitung 38,93 > Qtabel15,507 sehingga tolak 

Ho dan terima Ha. Karena Qhitung > Qtabel sehingga perlu mengeliminasi atribut 

produk dengan jumlah jawaban TIDAK (nilai 0) paling banyak. Jawaban tidak 

paling banyak kedua terdapat pada atribut produk Warna Kemasan (X5) yaitu 

sebanyak 15 responden. Hal ini berarti responden tidak sepakat mengenai atribut 

Warna Kemasan (X5) sebagai salah satu atribut yang dipertimbangkan dalam 

pembelian minuman teh kemasan kotak, sehingga atribut tersebut dieliminasi pada 

tahapan selanjutnya. Berdasarkan hasil jawaban responden warna kemasan 

memiliki tingkat jawaban YA dan TIDAK yang seimbang, yaitu 15 responden. 

Warna kemasan adalah penilaian terhadap warna yang dimiliki oleh minuman teh 

kemasan kotak oleh konsumen. Akan tetapi, warna kemasan dinilai tidak terlalu 

dijadikan pertimbangan oleh konsumen minuman teh kemasan kotak, dikarenakan 

warna kemasan yang terkadang kurang dianggap menarik dan tidak memiliki 

pengaruh terhadap rasa produk tersebut, sehingga konsumen tidak menjadikan 

warna kemasan sebagai atribut yang dipertimbangkan dalam pembelian minuman 

teh kemasan kotak.  

Selanjutnya, atribut produk terdiri dari 9 atribut yaitu, Nama Merek (X1), 

Tampilan Kemasan (X2), Kepraktisan Kemasan (X4), Informasi Produk (X6), 

Kebersihan Isi (X7), Rasa Produk (X8), Volume/Isi Produk (X9), Harga Produk 

(X10), Aroma Teh (X11) dimana Qhitung = 17,55 (df : 9) dan Qtabel = 14,067 (α = 

0,05 ; df = n-1 = 7). Qhitung17,55 > Qtabel14,067 sehingga tolak Ho dan terima Ha. 

Karena Qhitung > Qtabel sehingga perlu mengeliminasi atribut produk dengan jumlah 

jawaban TIDAK (nilai 0) paling banyak. Jawaban tidak paling banyak ketiga 
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terdapat pada atribut produk Tampilan Kemasan (X2) yaitu sebanyak 9  

responden. Hal ini berarti responden tidak sepakat mengenai atribut Tampilan 

Kemasan (X2) sebagai salah satu atribut yang dipertimbangkan dalam pembelian 

minuman teh kemasan kotak, sehingga atribut tersebut dieliminasi pada tahapan 

selanjutnya. Tampilan kemasan merupakan cerminan produk minuman teh 

kemasan kotak yang divisualkan untuk menarik perhatian konsumen. Tampilan 

kemasan dinilai kurang dijadikan sebagai atribut yang pertimbangan oleh 

konsumen minuman teh kemasan kotak, dikarenakan tampilan kemasan yang 

terkadang kurang memvisualkan produk minuman teh kemasan kotak tersebut, 

sehingga konsumen kurang tertarik untuk menjadikan tampilan kemasan sebagai 

atribut yang dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh kemasan kotak.  

Qhitung < Qtabel saat atribut terdiri dari Nama Merek (X1), Kepraktisan 

Kemasan (X4), Informasi Produk (X6), Kebersihan Isi (X7), Rasa Produk (X8), 

Volume/Isi Produk (X9), Harga Produk (X10), Aroma Teh (X11) dimana Qhitung= 

11,72 (df : 7) dan Qtabel = 12,592 (α = 0,05 ; df = n-1 =8). Qhitung11,72 < Qtabel 

12,592 sehingga terima Ho dan tolak Ha. Hasil yang disajikan pada tabel 

berdasarkan ketentuan tolak Ho dan terima Ha, jika Qhitung > Qtabel atau sebaliknya 

terima Ho dan tolak Ha, jika Qhitung < Qtabel. Terima Ho berarti proposi jawaban YA 

(nilai 1) pada semua atribut dianggap sama. Dengan demikian, semua responden 

dianggap telah sepakat mengenai atribut Nama Merek (X1), Kepraktisan Kemasan 

(X4), Informasi Produk (X6), Kebersihan Isi (X7), Rasa Produk (X8), Volume/Isi 

Produk (X9), Harga Produk (X10), Aroma Teh (X11) sebagai atribut produk yang 

dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh kemasan kotak.  Berikut adalah 

interpretasi masing-masing atribut yang dipertimbangkan dalam pembelian 

minuman teh kemasan kotak berdasarkan urutan atribut yang paling 

dipertimbangkan: 

1. Rasa Produk (X8) 

Berdasarkan uji Cochran Q Test, rasa produk (X8) merupakan atribut yang 

paling dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh kemasan kotak. Hal ini 

dapat dilihat dari jawaban responden. Jawaban YA dari  responden untuk atribut 

rasa produk adalah sebanyak 30 responden. Artinya semua responden paling 

sepakat bahwa rasa produk adalah atribut yang paling dipertimbangkan pertama 
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dalam pembelian minuman teh kemasan kotak. Rasa produk merupakan 

tanggapan dari konsumen yang dapat menangkap minuman teh kemasan kotak 

dengan indera perasanya. Konsumen dapat menilai bagaimana rasa dari masing-

masing produk minuman teh kemasan kotak yang cocok bagi selera mereka. 

Penilaian rasa enak pada minuman teh kemasan kotak dapat berbeda antar 

respondennya. Konsumen memilih rasa produk sebagai atribut yang paling 

dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh kemasan kotak, karena rasa 

adalah alasan utama mereka dalam membeli minuman teh kemasan kotak. Apabila 

rasanya tidak enak, maka mereka tidak akan membelinya. 

2. Nama Merek (X1) 

Nama merek (X1) memiliki total jawaban YA paling banyak kedua sebagai 

atribut yang dipertimbangkan dalam  pembelian minuman teh kemasan kotak 

yaitu dengan 28 responden. Artinya sebanyak 28 responden sepakat bahwa nama 

merek merupakan atribut yang dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh 

kemasan kotak. Nama merek adalah nama yang ditunjukkan untuk 

mengidentifikasi dan membedakan antar produk minuman teh kemasan kotak.  

Banyaknya merek yang beredar di pasaran menjadikan konsumen selektif dalam 

memilih produk yang akan dibelinya, salah satunya minuman teh kemasan kotak. 

Dengan beredarnya berbagai merek minuman teh kemasan kotak menjadi 

pertimbangan tersendri bagi konsumen dalam membelinya. Nama merek yang 

mudah diingat dan terkenal cenderung dijadikan alasan utama konsumen dalam 

membeli minuman teh kemasan kotak. 

3. Kebersihan Isi (X7) 

Atribut produk ketiga yang paling dipertimbangkan dalam pembelian 

minuman teh kemasan kotak adalah kebersihan isi (X7) dengan total jawaban YA 

sebanyak 28 responden. Dapat diartikan bahwa sebanyak 28 responden sepakat 

bahwa kebersihan isi dijadikan pertimbangan dalam pembelian minuman teh 

kemasan kotak. Dengan kemasan minuman teh kemasan kotak yang tertutup rapat 

dan terlihat steril dijadikan alasan konsumen dalam membeli minuman teh 

kemasan kotak. Kebersihan isi dapat dilihat dari keadaan isi minuman teh 

kemasan kotak yang terbebas dari debu, kotoran dan bau yang mencemari isi dari 

minuman teh kemasan kotak tersebut.  
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4. Kepraktisan Kemasan (X4) 

Kepraktisan kemasan (X4) dikatakan sebagai atribut keempat yang 

dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh kemasan kotak..Hal ini dapat 

dilihat dari total jawaban YA sebesar 27 responden. Artinya sebanyak 27 

responden sepakat bahwa kepraktisan kemasan adalah atribut produk yang 

dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh kemasan kotak. Kepraktisan 

kemasan adalah kemudahan dalam mengkonsumsi minuman teh kemasan kotak, 

dalam hal ini kepraktisan dinilai dengan kemudahan kemasan yang bisa dibawa 

dalam berbagai macam kegiatan dan kondisi mahasiswa di kampus. Dilihat dari 

tingkat mobilitas mahasiswa yang tinggi maka mahasiswa cenderung memilih 

minuman yang mudah untuk dibawa-bawa saat beraktivitas. Sebagai minuman 

ringan yang mengedepankan alasan menyegarkan, minuman teh kemasan kotak 

dinilai dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan minuman ringan yang mudah 

untuk dikonsumsi dalam segala macam kondisi. Kepraktisan juga terlihat ketika 

kemasan minuman teh yang sudah habis dikonsumsi bisa langsung dibuang ke 

tempat sampah, sehingga konsumen tidak perlu khawatir terhadap higienitas 

kemasannya. Selain itu kemasan kotak dinilai lebih ramah lingkungan karena 

mudah untuk diolah kembali menjadi barang-barang daur ulang.  

5. Informasi Produk (X6) 

Informasi produk (X6) juga dikatakan sebagai salah satu atribut produk 

yang dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh kemasan kotak. Sebanyak 

26 responden yang memilih jawaban YA untuk informasi produk. Maka dapat 

diartikan bahwa 26 responden sepakat bahwa informasi produk merupakan atribut 

produk yang dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh kemasan kotak. 

Informasi produk merupakan keterangan mengenai komposisi atau keunggulan 

produk yang terdapat pada label kemasan produk minuman teh kemasan kotak. 

Melihat mahasiswa merupakan konsumen yang kritis yang membutuhkan banyak 

pertimbangan sebelum melakukan pembelian, salah satunya adalah dengan 

mempertimbangkan alasan kesehatan dalam memilih komposisi minuman teh 

kemasan kotak yang aman untuk dikonsumsinya. Informasi produk pada minuman 

teh kemasan kotak bisa dikatakan cukup lengkap. Dimana informasi produk ini 

mencakup komposisi, tanggal kadaluarsa, nilai gizi, label halal, izin BPOM 
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(Badan Pengawas Obat dan Makanan), persentase kandungan, netto dan cara 

mengkonsumsi. Informasi produk serupa tidak bisa ditemui pada minuman teh 

kemasan lainnya (botol kaca, botol plastik, dan gelas). 

6. Harga Produk (X10) 

Atribut produk yang dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh 

selanjutnya adalah harga produk (X10), dengan total jawaban YA sebanyak 26 

responden, maka dapat diartikan bahwa 26 responden sepakat bahwa harga 

produk merupakan atribut produk yang dipertimbangkan dalam pembelian 

minuman teh kemasan kotak. Harga produk merupakan sejumlah rupiah yang 

harus dibayarkan oleh konsumen untuk membeli minuman teh kemasan kotak. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa alasan utama konsumen dalam membeli suatu 

produk adalah dengan mengetahui harga dari produk tersebut, sehingga dengan 

mengetahui harga yang ditawarkan oleh suatu produk minuman teh kemasan 

kotak, konsumen akan mempertimbangkan pembelian terhadap produk tersebut. 

Dengan harga minuman teh kemasan kotak yang dapat dikatakan terjangkau oleh 

kantong mahasiswa (Rp.3.000 - Rp.3.500), maka minuman teh kemasan kotak 

dinilai memiliki harga yang terjangkau sehingga mahasiswa tertarik untuk 

membelinya. 

7. Volume/Isi Produk (X9) 

Atribut lainnya yang dipertimbangkan pembelian minuman teh kemasan 

kotak adalah volume produk (X9) dengan total jawaban YA sebanyak 24 

responden, maka 26 responden sepakat bahwa volume/isi produk merupakan 

atribut produk yang dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh kemasan 

kotak. Volume produk adalah penghitungan seberapa banyak minuman teh yang 

terisi di dalam kemasan kotak, ukuran volume ini dinyatakan dalam satuam mili 

liter (mL). Mayoritas mahasiswa sebagai konsumen memilih volume produk 

minuman teh kemasan kotak sebagai atribut produk yang dipertimbangkan dengan 

alasan kuantitas produk sangatlah berpengaruh pada pembelian. Volume minuman 

teh kemasan kotak dikatakan cukup untuk sekali minum dibandingkan volume 

minuman teh kemasan botol plastik (± 500 mL), volume kemasan botol plastik 

dinilai terlalu banyak untuk dikonsumsi dalam sekali minum, sehingga mahasiswa 

kebanyakan membuangnya atau membawa produknya untuk diminum lagi 
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padahal sudah tidak dalam kondisi dingin (pada saran penyajian dikatakan “dingin 

lebih nikmat”). Sebaliknya, volume minuman teh pada kemasan botol kaca dan 

kemasan gelas dinilai kurang bisa memenuhi kepuasan mahasiswa dalam 

mengkonsumsinya dikarenakan alasan volumenya yang kurang banyak (± 220 

mL). Jadi, para konsumen cenderung lebih memilih produk minuman teh kemasan 

kotak dengan volume yang pas untuk dikonsumsi dalam sekali minum 

dibandingkan dengan produk minuman teh dalam kemasan lainnya. 

8. Aroma Teh (X11) 

Atribut terakhir yang dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh 

kemasan kotak adalah aroma teh (X11), sebanyak 23 responden memilih jawaban 

YA untuk atribut aroma teh sebagai atribut yang dipertimbangkan dalam 

pembelian minuman teh kemasan kotak. Artinya 23 responden sepakat bahwa 

aroma teh adalah atribut produk yang dipertimbangkan dalam pembelian 

minuman teh kemasan kotak. Aroma teh adalah kombinasi antara rasa dengan 

wangiteh yang terhirup saat konsumen sedang mengkonsumsi minuman teh. 

Aroma teh yang khas dijadikan alasan konsumen dalam membeli minuman teh 

kemasan kotak. Konsumen dapat mencium aroma teh saat mengkonsumsinya. 

 

5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Minuman Teh Kemasan 

Kotak 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda yaitu dengan variabel terikat berupa Nama Merek 

(Teh Kotak (D1), Teh Botol (D2), dan Fruit Tea (D3)), Uang Saku (X1), Volume 

Produk (X2) dan Harga Produk (X3) terhadap variabel bebas Pembelian (Y).  

Dilakukan  beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat, melalui analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian 

minuman teh kemasan kotak. Responden yang diteliti untuk analisis ini adalah 44 

orang responden, yang mana penyebarannya dilakukan di kantin setiap fakultas 

yang ada di Universitas Brawijaya. Untuk daftar responden dapat dilihat pada 

Lampiran 6. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan untuk menganalisa 

hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian minuman teh kemasan 

kotak. 
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5.4.1 Uji Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi linier berganda terdapat beberapa asumsi yang 

harus dipenuhi sebelum melakukan pengujian. Model regresi akan dapat dijadikan 

alat estimasi yang tidak bias dan jika telah memenuhi persyaratan BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengujian asumsi klasik adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang 

telah terstandarisasi pada model regresi terdistribusi sempurna atau tidak. Nilai 

residual dapat dikatakan terditribusi normal apabila nilai residual terstandarisasi 

tersebut sebagian besar mendekat rata-ratanya. Dalam penelitian ini digunakan uji 

normalitas dengan pendekatan grafik adalah menggunakan Normal Probability 

Plot, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data yang 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari ditribusi normal. Distribusi normal 

digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. 

Distribusi kumulatif dari data sesungguhnya digambarkan dengan plotting. Jika 

data normal, maka garis yang menggambarkan garis sesungguhnya akan 

mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. 

 
Sumber : Data Primer, 2013 

Gambar 4. Normal Probability Plot 
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Berdasarkan tampilan Normal P-P Plot Regression Standarized terlihat 

bahwa plotting data residual (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal tersebut. Berdasarkan uji normalitas, maka model 

regresi layak digunakan untuk prediksi Pembelian (Y) minuman teh kemasan 

kotak berdasarkan variabel bebas, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelian yang terdiri dari Nama Merek (Teh Kotak (D1), Teh Botol (D2), dan 

Fruit Tea (D3)), Uang Saku (X1), Volume Produk (X2) dan Harga Produk (X3). 

2. Uji Multkolinieritas 

Multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas dalam 

suatu model regeresi (Santoso, 2000). Metode yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF dan Tolerance. Apabila nilai VIF < 

10 dan nilai Tolerance> 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Persamaan 

regresi dikatakan baik bila tidak terjadi multikolinieritas. Berikut merupakan hasil 

pengujian multikolinieritas dengan Tolerance dan VIF. 

Tabel 7. Koefisien Statistik Kolinearitas 

Variabel 
Collinearity Statistic 

Keterangan 
Tolerance VIF 

Teh Kotak (D1) 0,122 8,173 Non Multikolinieritas 

Teh Botol (D2) 0,175 5,710 Non Multikolinieritas 

Fruit Tea (D3) 0,384 2,604 Non Multikolinieritas 

Uang Saku (X1) 0,654 1,529 Non Multikolinieritas 

Volume Produk (X2) 0,153 6,538 Non Multikolinieritas 

Harga Produk (X3) 0,156 6,428 Non Multikolinieritas 

Sumber : Data Primer, 2013 (diolah) 

Jika dilihat pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki 

nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Berdasarkan uji multikolinieritas, maka 

model regeresi layak untuk digunakan untuk prediksi Pembelian (Y) minuman teh 

kemasan kotak berdasarkan variabel bebas, yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelian yang terdiri dari Nama Merek (Teh Kotak (D1), Teh 

Botol (D2), dan Fruit Tea (D3)), Uang Saku (X1), Volume Produk (X2) dan Harga 

Produk (X3). 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang 

harus terpenuhi untuk melihat apakah model regresi tersebut layak atau tidak 

adalah dengan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini 

digunakan metode Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan 

antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi 

antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut. 

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi 

Variabel Signifikansi 

Teh Kotak (D1) 0,442 

Teh Botol (D2) 0,887 

Fruit Tea (D3) 0,054 

Uang Saku (X1) 0,061 

Volume Produk (X2) 0,520 

Harga Produk (X3) 0,823 

Sumber : Data Primer, 2013 (diolah) 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada variabel 

independen menunjukan angka > 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan 

untuk prediksi Pembelian (Y) minuman teh kemasan kotak terhadap variabel 

bebas (independen), yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian yang 

terdiri dari Nama Merek (Teh Kotak (D1), Teh Botol (D2), dan Fruit Tea (D3)), 

Uang Saku (X1), Volume Produk (X2) dan Harga Produk (X3). 

5.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan  

dan pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (independen) terhadap variabel 

terikat (dependen). Dalam analisa ini variabel bebas adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelian (X) dan variabel terikat adalah Pembelian (Y). Berikut 

adalah hasil analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh faktor-faktor 



64 
 

yang mempengaruhi pembelian yang terdiri dari Nama Merek (Teh Kotak (D1), 

Teh Botol (D2), dan Fruit Tea (D3)), Uang Saku (X1), Volume Produk (X2) dan 

Harga Produk (X3) terhadap Pembelian (Y) minuman teh kemasan kotak yang 

telah dilakukan: 

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Independen Koefisien Regresi thitung Signifikansi 

Konstanta -40393,994 -3,697 0,001 

Teh Kotak (D1) -4127,958 -2,169 0,037 

Teh Botol (D2) -3711,193 -2,182 0,036 

Fruit Tea (D3) 5644,037 3,621 0,001 

Uang Saku (X1) 0,024 11,592 0,000 

Volume Produk (X2) 9,012 0,421 0,676 

Harga Produk (X3) 9,676 2,412 0,021 

Variabel Dependen (Y)                 = Pembelian 

Koefisien Korelasi (R)                   = 0,910 

Koefisien Determinasi (Adj. R
2
)   = 0,799 

Fhitung                                                                       = 29,527 

Sig. Tabel ANOVA                         = 0,000 

Taraf Kepercayaan 95% (α = 0,05) 

Sumber : Data Primer, 2013 (diolah) 

Model regresi berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 

di atas adalah : 

Y = -40393,994 – 4127,958 D1 – 3711,193 D2 +5644,037 D3 + 0,024 X1 + 9,012 

X2  + 9,676 X3 + e 

 

1. Uji R
2 

(Koefisien Determinasi) 

Uji R
2 

(Koefisien Determinasi) digunakan untuk mengukur besarnya 

kontribusi dari variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 9, kontribusi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelian yang terdiri dari Nama Merek (Teh Kotak (D1), Teh 

Botol (D2), dan Fruit Tea (D3)), Uang Saku (X1), Volume Produk (X2) dan Harga 

Produk (X3) terhadap Pembelian (Y) adalah sebesar 79,9%  dan sebesar 20,1% 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,910 menunjukkan bahwa hubungan antara 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian yang terdiri dari Nama Merek (Teh 

Kotak (D1), Teh Botol (D2), dan Fruit Tea (D3)), Uang Saku (X1), Volume Produk 
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(X2) dan Harga Produk (X3) dengan pembelian (Y) adalah sangat kuat. 

Interpretasi koefisien korelasi ini didasarkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 10. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2008)\ 

 

2. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen 

secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat 

pengaruh secara simultan variabel bebas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelian yang terdiri dari Nama Merek (Teh Kotak (D1), Teh Botol (D2), dan 

Fruit Tea (D3)), Uang Saku (X1), Volume Produk (X2) dan Harga Produk (X3) 

terhadap Pembelian (Y). Pada pengujian ini Sig F lebih kecil dari tingkat 

signifikansinya (0,000 < 0,05), maka terdapat pengaruh signifikan dari variabel 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian yang terdiri dari Nama Merek (Teh 

Kotak (D1), Teh Botol (D2), dan Fruit Tea (D3)), Uang Saku (X1), Volume Produk 

(X2) dan Harga Produk (X3) secara simultan terhadap Pembelian (Y). Dengan 

demikian pengujian menunjukan Ho diterima atau Ha ditolak. 

3. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk menunjukan apakah variabel bebas secara parsial 

(individu) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan 

hasil dari regresi pada tabel 9, untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh dari 

setiap variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dilihat dengan 

menggunakan uji t. Apabila hasil dalam regresi menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 maka menolak Ho dan menerima Ha, hal ini dapat 

diartikan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan atau 

nyata terhadap variabel dependen, namun apabila hasil regresi menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka menerima Ho dan menolak Ha, hal 
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ini berarti bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

atau nyata terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan hasil dari regresi tabel 9, maka nilai signifikansi yang lebih 

kecil dari 0,05 adalah pada variabel  Nama Merek (Teh Kotak (0,037 < 0.05), Teh 

Botol (0,036 < 0,05) dan Fruit Tea (0,001 < 0,05), Uang Saku (X1) (0,000 < 0,05), 

dan Harga Produk (X3) (0,021 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

hanya variabel Nama Merek (Teh Kotak (D1), Teh Botol (D2), dan Fruit Tea a 

(D3)), Uang Saku (X1), dan Harga Produk (X3) yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Pembelian (Y), sedangkan variabel Volume Produk (X2) tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pembelian (Y). Berikut adalah 

interpretasi untuk  masing-masing atribut produk yang berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap pembelian minuman teh kemasan kotak: 

a. Nama Merek 

1) Teh Kotak (D1) 

Variabel nama merek Teh Kotak dalam penelitian ini memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pembelian pada taraf kepercayaan 95 persen, 

dikarenakan tingkat signifikansi 0,037 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk 

nilai koefisien regresi yang memiliki nilai -4127,958, yang mengindikasikan 

bahwa nama merek Teh Kotak memiliki arah hubungan yang berbanding 

terbalik dengan pembelian, yang berarti ada perbedaan antara yang membeli 

minuman teh kemasan kotak dengan nama merek Teh Kotak dengan yang 

membeli minuman teh kemasan kotak dengan nama merek lainnya. Nama 

merek Teh Kotak memiliki rerata pembelian sebesar Rp. 36.266,036 lebih 

rendah daripada pembelian minuman teh kemasan kotak merek lainnya yang 

hanya memiliki rerata pembelian sebesar Rp.40.393,994 dengan asumsi 

variabel lainnya tetap/konstan. 

2) Teh Botol (D2) 

Variabel nama merek Teh Botol dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pembelian pada taraf kepercayaan 95 persen, dikarenakan 

tingkat signifikansi 0,036 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk nilai 

koefisien regresi yang memiliki nilai -3711,193, yang mengindikasikan 
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bahwa nama merek Teh Botol  memiliki arah hubungan yang berbanding 

terbalik dengan pembelian, yang berarti ada perbedaan antara yang membeli 

minuman teh kemasan kotak dengan nama merek Teh Botol dengan yang 

membeli minuman teh kemasan kotak dengan nama merek lainnya. Nama 

merek Teh Botol memiliki rerata pembelian sebesar Rp.36.682,801 lebih 

rendah daripada pembelian minuman teh kemasan kotak merek lainnya yang 

hanya memiliki rerata pembelian sebesar Rp.40.393,994 dengan asumsi 

variabel lainnya tetap/konstan. 

3) Fruit Tea (D3) 

Variabel nama merek Fruit Tea dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pembelian pada taraf kepercayaan 95 persen, dikarenakan 

tingkat signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk nilai 

koefisien regresi yang memiliki nilai 5644,037, yang mengindikasikan bahwa 

nama merek Fruit Tea memiliki arah hubungan yang berbanding lurus dengan 

pembelian, yang berarti ada perbedaan antara yang membeli minuman teh 

kemasan kotak dengan nama merek Fruit Tea dengan yang membeli 

minuman teh kemasan kotak dengan nama merek lainnya. Nama merek Fruit 

Tea memiliki rerata pembelian sebesar Rp.46.038,031 lebih tinggi daripada 

pembelian minuman teh kemasan kotak merek lainnya yang hanya memiliki 

rerata pembelian sebesar Rp.40.393,994 dengan asumsi variabel lainnya 

tetap/konstan. 

4) Frestea 

Pengaruh variabel nama merek Frestea terhadap pembelian diperoleh dari 

kriteria D1, D2, D3 memiliki nilai sebesar nol (0) sehingga diperoleh nilai 

pembelian sebesar α0 (konstanta). Dalam penelitian ini nama merek Frestea  

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembelian  pada taraf 

kepercayaan 95 persen, dikarenakan tingkat signifikansi dari konstanta adalah 

sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk nilai konstantanya 

adalah -40393,994, yang mengindikasikan bahwa nama merek Frestea  

memiliki arah hubungan yang berbanding terbalik dengan pembelian, yang 

berarti ada perbedaan antara yang membeli minuman teh kemasan kotak 

dengan nama merek Frestea dengan yang membeli minuman teh kemasan 
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kotak dengan nama merek lainnya. Nama merek Frestea memiliki rerata 

pembelian sebesar Rp.40.393,994 dengan asumsi variabel lainnya 

tetap/konstan. 

Nama merek merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh 

signifikan atau nyata dalam mempengaruhi pembelian minuman teh kemasan 

kotak. Banyaknya merek yang beredar di pasaran menjadikan konsumen selektif 

dalam memilih produk yang akan dibelinya, salah satunya minuman teh kemasan 

kotak. Dengan beredarnya berbagai merek minuman teh kemasan kotak menjadi 

pertimbangan tersendiri bagi konsumen dalam membelinya. Dalam hal ini merek 

minuman teh kemasan kotak yang beredar di Universitas Brawijaya adalah Teh 

Kotak Ultrajaya, Teh Botol Sosro, Fruit Tea dan Frestea. Dari keempat merek 

tersebut, mahasiswa memilih nama merek yang sudah dikenal baik. Nama merek 

yang mudah diingat dan terkenal cenderung dijadikan alasan utama konsumen 

dalam membeli minuman teh kemasan kotak. Seperti yang dikemukan oleh Kotler 

(2001), nama merek untuk setiap produk adalah nama merek yang diberikan pada 

masing-masing produk. Tujuan pemberian nama merek ini adalah untuk 

membedakan antara produk yang satu dengan yang lain. Jadi konsumen dapat 

mengenali perbedaan antar produknya melalui nama merek yang terdapat pada 

kemasannya. 

b. Uang Saku (X1) 

Uang saku (X1) dikatakan sebagai faktor yang memiliki pengaruh yang 

signifikan atau nyata terhadap pembelian minuman teh kemasan kotak. 

Berdasarkan hasil regresi, nilai koefisien uang saku (X1) adalah sebesar 0,024. 

Artinya adalah setiap kenaikan uang saku sebesar Rp.0,024 mengakibatkan 

pembelian minuman teh kemasan kotak sebesar Rp.1. Uang saku adalah sejumlah 

uang yang dimiliki oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

Uang saku yang dimiliki mahasiswa Universitas Brawijaya biasanya masih 

berasal dari orang tua. Makin banyak uang saku yang diterima oleh mahasiswa, 

maka mahasiswa akan membelanjakan uangnya untuk membeli beberapa 

keperluannya, dalam hal ini minuman yang biasa dikonsumsi di kampus tempat 

mereka beraktifitas. Besarnya uang saku yang dimiliki oleh masing-masing 
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mahasiswa juga berbeda-beda sehingga pengeluaran mereka untuk membeli 

minuman teh kemasan kotak pada setiap bulannya berbeda-beda pula. 

c. Harga Produk (X3) 

Harga produk (X3) dikatakan sebagai faktor yang memiliki pengaruh yang 

signifikan atau nyata terhadap pembelian minuman teh kemasan kotak. 

Berdasarkan hasil regresi, nilai koefisien uang saku (X3) adalah sebesar 0,021. 

Artinya adalah setiap kenaikan uang saku sebesar Rp.0,021 mengakibatkan 

pembelian minuman teh kemasan kotak sebesar Rp.1. Harga produk adalah 

sejumlah rupiah yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk membeli minuman 

teh kemasan kotak. Tidak dapat dipungkiri bahwa alasan utama konsumen dalam 

membeli suatu produk adalah dengan mengetahui harga dari produk tersebut. 

Keterbatasan uang yang dimiliki oleh mahasiswa dijadikan alasan mahasiswa 

untuk membeli minuman teh kemasan kotak dengan harga yang lebih terjangkau 

dibandingkan dengan minuman teh kemasan botol plastik (Rp.5.000). Dengan 

harga minuman teh kemasan kotak yang dapat dikatakan terjangkau oleh kantong 

mahasiswa (Rp.3.000 - Rp.3.500), maka minuman teh kemasan kotak dinilai 

memiliki harga yang terjangkau sehingga mahasiswa tertarik untuk membelinya. 

 

5.5 Faktor yang Paling Dominan dalam Mempengaruhi Pembelian Minuman 

Teh Kemasan Kotak 

Untuk menguji faktor mana yang paling dominan dalam mempengaruhi 

pembelian minuman teh kemasan kotak dalam penelitian ini menggunakan nilai 

koefisien beta yang distandarisasi (Standardized Coefficients Beta). Dalam 

menentukan variabel bebas yang paling dominan berpengaruh pada varibel terikat, 

dapat dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien beta yang distandarisasi 

antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya. Nilai 

koefisien beta yang distandarisasi yang tertinggilah yang memiliki pengaruh 

paling dominan. Dengan melihat nilai koefisien beta yang distandarisasi pada 

varibel bebas (faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian) terhadap variabel 

terikat (pembelian), maka hasil analisis yang menunjukkan pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut: 
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Tabel 11. Kontribusi Variabel Bebas (X) Terhadap Variabel Terikat (Y) 

Variabel Terikat Variabel Bebas 
Standardized 

Coefficients Beta 

Pembelian (Y) 

Teh Kotak (D1) -0,424 

Teh Botol (D2) 0,356 

Fruit Tea (D3) 0,399 

Uang Saku (X1) 0,979 

Volume Produk (X2) 0,073 

Harga Produk (X3) 0,418 

Sumber : Data Primer, 2013 (Diolah) 

Berdasarkan Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa variabel uang saku (X1) 

memiliki kontribusi koefisien beta yang distandarisasi sebesar 0,979 yang 

memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel uang saku (X1) merupakan faktor yang paling 

dominan dalam mempengaruhi pembelian (Y) minuman teh kemasan kotak. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian yang lainnya tidak terlalu 

dijadikan alasan konsumen dalam membeli minuman teh kemasan kotak. 

Uang saku merupakan sejumlah rupiah yang dimiliki oleh masing-masing 

individu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mahasiswa yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini memiliki uang saku yang kebanyakan berasal dari 

orang tuanya. Uang saku yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa pun 

berbeda-beda setiap orangnya. Berdasarkan sampel yang dapat dlihat pada Tabel 

12. dengan uang saku Rp.500.000 – Rp. 1.000.000 per bulannya, mahasiswa 

Universitas Brawijaya memiliki rata-rata uang saku sebesar Rp. 750.000. 

Tabel 12. Sampel Jumlah Uang Saku per Bulan Mahasiswa Universitas Brawijaya 

Uang Saku Per Bulan Jumlah 

Rp.500.000 12 

Rp. 600.000 4 

Rp. 700.000 3 

Rp. 800.000 8 

Rp. 900.000 5 

Rp. 1.000.000 12 

Total 44 

Sumber : Data Primer, 2013 (Diolah) 
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Banyaknya uang saku yang dimiliki oleh mahasiswa akan berpengaruh 

terhadap jumlah barang-barang yang dikonsumsinya. Dalam hal ini adalah 

pembelian minuman teh kemasan kotak. Makin besar uang saku yang dimiliki, 

maka pembelian terhadap minuman teh kemasan kotak juga akan semakin sering. 

Dengan harga minuman teh kemasan kotak yang dapat dijangkau oleh rata-rata 

uang saku per bulan, mahasiswa akan melakukan pembelian yang tidak hanya 

sekali tapi bisa berulang kali. 


