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ABSTRACT 
 

The Malang city meatballs were one of the culinary 
icon of Malang was very known variety among the people of 
Indonesia, especially the citizens of Malang. Field data 
collection were carried out for one month of the date of 04 
October until November 9, 2012. The selection of respondents 
were taken by accidental sampling. Respondents used is 
coming to buy meatballs as much as one hundred respondents. 
The research method was done with the survey the data are 
taken in different ways: first, the interview  was carried out by 
means of direct to consumer product meatballs in Malang the 
respondents. Second, the questionnaire was given to consumer 
products meatballs in Malang the respondents. Use analysis of 
loading factor and multiple linear regression. Conclusion this 
research: First, the age of consumer products the Meatballs in 
Malang is 15-25 years of 42%, while the gender of a consumer 
product buyers meatballs are dominated by women, namely 
52% and based on the educational level of the average 
consumer is senior high school graduates 38 % . Second, of 
the factors of the product, the marketing mix strategy 
envisaged is a sense, in terms of price is the level price, in 
terms of the place is the parking a lot and in terms of the 
promotion was the installation of ballyhoo. 
Key words : meatballs, marketing mix and characteristic 

consumer. 
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BAURAN PEMASARAN PRODUK BAKSO DI KOTA 
MALANG 

Rudi Gunawan, Budi Hartono dan Bambang Ali Nugroho 
 

RINGKASAN 
 
Bakso Malang merupakan salah satu ikon kuliner Kota 

Malang yang sangat dikenal berbagai kalangan masyarakat 
Nusantara, khususnya warga Malang. Sehingga, banyak sekali 
tempat-tempat yang berlomba-lomba menjajakan menu favorit 
warga itu. Rumah makan bakso berupaya untuk menciptakan 
kreasi bakso khas Malang yang berbeda dan memiliki ciri 
tersendiri untuk menarik para pelanggannya.  

Penelitian dilakukan dilima lokasi, yaitu di Bakso 
Solo Kidul Pasar, Bakso Kota Cak Man, Bakso Priangan 
Mang Yayat, Bakso Presiden dan Bakso Solo Sentani,  
Pengumpulan data lapang dilaksanakan selama satu bulan 
yaitu tanggal 04 Oktober sampai dengan 09 November 2012.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 1. 
karakteristik konsumen pembeli produk bakso di kota Malang: 
2. faktor-faktor bauran pemasaran yang dipertimbangkan 
konsumen dalam membeli produk bakso di kota Malang.  

Metode penelitian dilakukan dengan survei, data yang 
diambil dengan cara: pertama, wawancara (interview) 
dilakukan dengan cara langsung kepada konsumen produk 
bakso yang ada di kota Malang yang menjadi responden. 
Kedua, daftar pertanyaan (questionaire) diberikan kepada 
konsumen produk bakso di kota Malang yang menjadi 
responden.Pengambilan sampel pada penelitian yaitu 
konsumen yang membeli bakso dilima lokasi tersebut yang 
digunakan sebagai responden untuk memperoleh data yang 
akan di analisis. Pemilihan responden diambil secara 
accidental sampling. Responden yang digunakan adalah 
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konsumen yang datang untuk membeli bakso sebanyak 100 
responden.  

Hasil penelitian menunjukkan, karakteristik responden 
berdasarkan umur 15-25 adalah 42%. Jenis kelamin 
perempuan sebesar 58%. Pendidikan SMA sebesar 38%. 
Frekuensi pembelian 1-2 kali sebesar 45%. Alasan responden 
yaitu tempat terkenal sebesar 33%. Harga Rp. 5000- Rp. 
6000,- sebesar 58%. Tingkat rasa yaitu gurih sebesar 44%. 
Keempukan bakso yaitu empuk sebesar 52%. Jumlah bakso 
perporsi yaitu 5 butir sebesar 53%. Jarak rumah 1-1,5 km 
sebesar 34%.  Sedangkan dengan analisis faktor diketahui 16 
variabel dan didapat faktor loading 9 variabel dengan kriteria 
mempunyai nilai >0,5. Kemudian ke-9 variabel tersebut di 
analisis menggunakan regresi linier berganda dan diketahui 
bahwa dari variabel produk mempunyai nilai 0,390, variabel 
harga mempunyai nilai 0,309, variabel tempat mempunyai 
nilai 0,433, dan variabel promosi mempunyai nilai 0,396. 
Faktor-faktor bauran pemasaran yang dipertimbangkan oleh 
konsumen dalam pembelian bakso adalah rasa, tingkat harga, 
tempat parkir luas dan pemasangan baleho.  

Kesimpulan penelitian ini yaitu 1. umur konsumen 
produk bakso di kota Malang yaitu 15-25 tahun sebesar 42%, 
sedangkan jenis kelamin konsumen pembeli produk bakso 
didominasi oleh perempuan yaitu 58% dan berdasarkan tingkat 
pendidikan konsumen rata-rata adalah berpendidikan SMA 
38% dan sarjana 33%. 2. Faktor yang dipertimbangkan 
responden adalah rasa, tingkat harga, tempat parkir luas dan 
pemasangan baleho.  

Saran-saran pada saat penelitian yaitu Konsumen 
menginginkan bakso yang kenyal dan empuk, untuk itu buat 
produsen kelima warung bakso agar lebih meningkatkan rasa, 
tingkat harga, tempat parkir dan pemasangan baleho. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa 
Indonesia, hal ini ditunjukkan dari istilah 'bakso' berasal dari 
kata Bak-So, dalam Bahasa Hokkien yang secara harfiah 
berarti bakso bulat. Penduduk Indonesia kebanyakan adalah 
muslim, maka bakso lebih umum terbuat dari daging halal 
seperti daging sapi, ikan, atau ayam. Seiring berkembangnya 
waktu, istilah bakso menjadi lebih dikenal dengan 'daging 
giling' saja. Kebanyakan penjual bakso adalah orang Jawa dari 
Wonogiri dan Malang. Solo dan Malang merupakan tempat 
yang terkenal sebagai pusat Bakso. 

Bakso Malang merupakan salah satu ikon kuliner Kota 
Malang yang sangat dikenal berbagai kalangan masyarakat 
Nusantara, khususnya warga Malang. Sehingga, banyak 
tempat yang berlomba-lomba menjajakan menu favorit warga 
itu. Rumah makan bakso berupaya untuk menciptakan kreasi 
bakso khas Malang yang berbeda dan memiliki ciri tersendiri 
untuk menarik para pelanggannya. Sehingga, dimanapun 
konsumen dapat menemukan aneka bakso yang cukup menarik 
dan menggoda untuk dicoba ketika berkunjung ke Kota 
Kuliner.  

Daging merupakan sumber protein hewani bermutu 
tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan asam amino 
esensial, juga sebagai sumber vitamin B kompleks dan 
kandungan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak yaitu 
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vitamin A, D, E dan K (Sunarlim,  1992). Setiap 100 gram 
daging sapi mengandung protein 18,8 gram. Daging juga 
merupakan bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan 
karena sebagai media yang baik bagi pertumbuhan mikroba 
patogen.  

Proses pengawetan atau pengolahan menjadi bentuk 
olahan dapat dilakukan untuk mempertahankan kualitas agar 
daging dapat dikonsumsi untuk jangka waktu yang lama dan 
lebih meningkatkan daya terima konsumen. Oleh karena itu 
diupayakan untuk memanfaatkan dan meningkatkan nilai 
tambah dari daging yang bermutu rendah seperti tetelan atau 
pemanfaatan jenis daging yang kurang dikenal oleh 
masyarakat agar menjadi suatu yang lebih bernilai ekonomis. 

Produk daging sapi olahan merupakan daging sapi 
yang mengalami proses pengolahan menjadi berbagai jenis 
daging yang menarik seperti kornet, sosis dendeng, abon, 
daging burger, steak, daging asap, bakso, dan lain-lain.  
Daging olahan cenderung menggunakan pengawet untuk 
mencegah pembusukan daging. Pengawet yang digunakan 
adalah nitrit yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan 
bakteri Clostridium botulinum. 

Bakso merupakan makanan jajanan yang dewasa ini 
cukup dikenal dan digemari berbagai kalangan. Hal ini 
tercermin dari menjamurnya penjual mie bakso mulai dari 
gerobak dorong dan warung-warung kecil hingga restoran 
mewah. Bakso juga merupakan salah satu produk olahan yang 
memiliki potensi usaha untuk dikembangkan seperti jenis 
makanan fast food yang lain (Sunarlim, 1992).  

Bakso berperan sebagai sumber gizi bagi masyarakat 
juga dapat menyerap tenaga kerja cukup banyak. Bakso sapi 



3 

 

merupakan sumber protein hewani karena daging sapi 
mengandung protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh 
manusia. Dilihat dari segi penyerapan tenaga kerja,  usaha 
bakso membutuhkan tenaga kerja mulai dari lokasi 
penggilingan, sampai daerah produsen dan sekaligus 
pemasarannya. Pembuatan bakso yang pada umumnya 
menggunakan daging segar agar dihasilkan bakso yang kenyal 
dan kompak.  Bahan baku bakso umumnya berasal dari daging 
paha belakang sapi, akan tetapi dapat juga dibuat dari bagian 
karkas lainnya. 

Peneliti mencoba melakukan penelitian dan 
mengangkat masalah yang berjudul “Bauran Pemasaran 
Produk Bakso Di Kota Malang”. Semakin meningkatnya 
jumlah penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan 
manusia, sehingga terjadi persaingan yang cukup ketat di 
dunia usaha. Persaingan yang bukan hanya datang dari dalam 
tetapi juga dari luar. Persaingan antar dunia usaha kini 
semakin ketat, sehingga banyak perusahaan berupaya untuk 
bertahan dan merebut pangsa pasar yang ada dengan melihat 
keinginanan konsumen terhadap suatu produk. Dalam hal ini 
perusahaan harus mampu bersaing dengan memperhatikan 
beberapa atribut yang mempengaruhi konsumen, baik dari 
harga, mutu/rasa, kandungan gizi, kualitas, pelayanan dan 
lainnya. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan 

di atas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 
1. Bagaimana karakteristik konsumen pembeli produk 

bakso di kota Malang? 
2. Bagaimana faktor-faktor bauran pemasaran yang 

dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli 
produk bakso di kota Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis karakteristik konsumen pembeli 

produk bakso di kota Malang. 
2. Menganalisis faktor-faktor bauran pemasaran yang 

dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli 
produk bakso di kota Malang. 
 

1.4. Kegunaan Penelitian 
Sebagai bahan pertimbangan bagi:  

a.  Penulis 
1) Sebagai suatu eksperimen yang dapat 
dijadikan sebagai salah satu acuan untuk 
melakukan penelitian selanjutnya.  
2) Dapat menambah wawasan dan pengalaman 
baru yang nantinya dapat dijadikan modal dalam 
meningkatkan proses belajar sesuai dengan 
disiplin ilmu penulis, terutama setelah terjun ke 
dunia enterpreneur.  
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b.  Bagi stake holder  
1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
masukan atau sumbangan pemikiran yang 
konstruktif bagi civitas akademika kampus 
Universitas Brawijaya. 
2) Sebagai bahan informasi penggunaan strategi 
yang sesuai untuk pengembangan usaha terutama 
bagi pemerhati ilmu pengetahuan sosial dan 
businessman.  

c.  Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan  
1) Sebagai kontribusi  nuansa  dan  wacana  baru  
bagi  perkembangan dan pengembangan metode 
serta konsep Ilmu Pengetahuan Sosial.  
 

1.5. Kerangka Pikir 
Bakso daging sapi merupakan salah satu motivasi 

untuk meningkatkan kualitas suatu produk, hal ini 
berpengaruh terhadap minat konsumen untuk membeli produk 
bakso tersebut. Banyaknya pengusaha penjual bakso daging 
sapi yang beroperasi di pasar dan memasarkan produk dengan 
menerapkan bauran pemasaran / Marketting Mix. Bauran 
pemasaran merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas 
berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu 
dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan 
positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Peran 
fungsi pemasaran adalah mencapai sasaran perusahaan dengan 
menghasilkan penjualan produk/jasa yang menguntungkan di 
pasar sasaran. Bauran pemasaran meliputi empat komponen : 
produk, harga, tempat (distribusi) dan promosi.  
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Skema kerangka pikir terdapat dalam gambar 1. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian 
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Marketting Mix 
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masyarakat 

-Informasi dari 
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Harga 
-tingkat harga 
-terjangkau 
-potongan 
harga 

-daya saing 
harga 

Tempat 
-tempat duduk 
-tempat parkir 
-kebersihan 
-mudah 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Berti (2007), melakukan penelitian tentang analisa 
strategi bauran pemasaran daging sapi segar pada konsumen 
menengah ke atas di kota bogor (studi kasus di kecamatan 
tanah sareal bogor). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan konsumen 
dalam pembelian daging sapi segar. Sampel yang digunakan 
adalah accidental sampling. Berdasarkan hasil penelitian, 
diperoleh Uji hipotesis pengaruh simultan  (uji F) 
menunjukkan bahwa produk, harga, promosi, dan saluran 
distribusi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh 
signifikan terhadap strategi bauran pemasaran daging sapi 
segar. Uji hipotesis pengaruh parsial (uji t) menunjukkan  
bahwa produk, harga, promosi, dan saluran distribusi secara 
parsial berpengaruh  signifikan terhadap strategi bauran 
pemasaran daging sapi segar. 

Rani (2006), dalam penelitiannya yang berjudul 
pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan konsumen 
dalam pembelian daging sapi di kota Pontianak. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh bauran 
pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan 
saluran distribusi terhadap keputusan konsumen dalam  
pembelian daging sapi di Kota Pontianak. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai Uji koefisien determinasi sebanyak 
83,70% keputusan konsumen dalam pembelian daging sapi 
dipengaruhi oleh variabel atau faktor produk, harga, promosi, 
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dan saluran distribusi, dan sisanya sebanyak 16,30% 
dipengaruhi oleh faktor atau variabel  lain diluar penelitian ini. 
Koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,915 yang 
berarti bauran pemasaran yang terdiri bahwa produk, harga, 
promosi, dan  saluran distribusi memiliki hubungan yang 
sangat kuat dan positif terhadap keputusan konsumen dalam 
pembelian daging sapi di Kota Pontianak. 

Hajar (2008), pengaruh bauran pemasaran terhadap 
penjualan daging Sapi pada pasar Tradisional Kota Semarang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui volume penjualan 
daging sapi pada pasar tradisional di Kota Semarang dan untuk 
mengetahui pengaruh variabel-variabel terhadap volume 
penjualan daging sapi baik secara parsial maupun simultan 
pada pasar tradisional Kota Semarang. Pengujian dilakukan 
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda setelah 
dilakukan uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas, 
dan autokorelasi. Uji hipotesis dengan uji F dan Uji t. 
Penjualan rata rata per hari yang dapat dicapai oleh masing 
masing pedagang bervariasi antara 15,33 kilogram per hari 
sampai 141,67 kilogram. Sedangkan volume penjualan rata-
rata pedagang daging sapi pada pasar tradisional Kota 
Semarang adalah sebesar 41,46 kilogram per harinya. 
Pasokan, harga, biaya penjualan, keuntungan yang diharapkan, 
variasi daging yang dijual, jumlah pelanggan, dan pelayanan 
secara serempak berpengaruh nyata terhadap volume 
penjualan pada pedagang skala 1 dan skala 2. Secara parsial 
variabel variabel pasokan, harga, variasi daging yang dijual, 
dan jumlah pelanggan, berpengaruh nyata terhadap volume 
penjualan pada pedagang skala 2, sedangkan pada pedagang 
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skala 1, pasokan merupakan satu-satunya variabel yang 
berpengaruh nyata secara parsial. 

 
2.2. Pengertian Bakso 

Bakso merupakan makanan jajanan yang dewasa ini 
cukup populer dan digemari berbagai kalangan. Hal ini 
tercermin dari menjamurnya penjual mie bakso mulai dari 
gerobak dorong dan warung-warung kecil hingga restoran 
mewah. Bakso juga merupakan salah satu produk olahan yang 
memiliki potensi usaha untuk dikembangkan seperti jenis 
makanan fast food yang lain (Sunarlim,1992). 

Bakso didefinisikan sebagai produk yang dibuat dari 
daging  yang dihaluskan, dicampur dengan pati,  dan dibentuk 
bulatan-bulatan kemudian dimasak dengan  air panas  (Aulia, 
1998).  Bakso diduga berasal dari daratan Cina dan telah  lama  
dikenal oleh masyarakat  Indonesia  sebagai makanan jajanan  
yang dianggap murah  (Sunarlim,  1992). Dalam istilah Cina,  
nama bakso berasal dari  kata "bak"  yang merupakan 
singkatan dari  kata  babi namun  yang  populer  di  Indonesia 
adalah yang dibuat dari daging sapi.  

Aulia  (1998), dalam penelitiannya menyebutkan 
bahwa bakso daging didefinisikan sebagai produk makanan 
berbentuk bulatan atau lainnya yang diperoleh dari campuran 
daging ternak dan pati atau tanpa bahan tambahan pangan 
yang diizinkan. Berdasarkan ukurannya ada empat kelompok 
bakso yaitu  : (1) Bakso ukuran kecil  (diameter < 2  cm),  (2) 
Bakso ukuran sedang  (diameter  2-3  cm), (3) Bakso ukuran 
median (diameter 3-5 cm),  dan (4) Bakso ukuran super 
(diameter 5-7  cm).  
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2.2.1. Daging 
Daging sebagai salah satu sumber protein hewani 

memiliki tingkat konsumsi yang relatip masih rendah, karena 
daging masih dianggap sebagai bahan pangan mewah dan 
harganya mahal. Oleh karena itu diupayakan untuk 
memanfaatkan dan meningkatkan nilai tambah dari daging 
yang bermutu rendah seperti tetelan atau pemanfaatan jenis 
daging yang  kurang populer di  masyarakat  agar  menjadi 
suatu yang  lebih bernilai ekonomis.  

Daging  yang  digunakan untuk membuat bakso adalah 
daging  yang  sesegar mungkin yaitu segera setelah 
pemotongan tanpa mengalami  proses  penyimpanan sehingga 
dapat menghasilkan mutu  yang  baik.  Daging  yang  sering 
digunakan untuk membuat bakso pada industry bakso 
umumnya berumur kurang dari dua  jam  setelah pemotongan 
(Sunarlim,  1992). Bahan baku yang digunakan dalam 
pembuatan bakso terdiri dari bahan pokok yaitu daging sapi 
dan beberapa bahan tambahan seperti garam, air, bumbu-
bumbu, dan tepung tapioka. Daging sapi merupakan bahan 
makanan yang memiliki kualitas yang tinggi baik dari segi 
nilai gizi maupun citarasanya sehingga penerimaannya 
dikalangan masyarakat sangat baik. Adapun secara lengkap 
komposisi kimia daging sapi dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 1. Komposisi kimia daging sapi (dalam 100 gram 
bahan)  

 
Komposisi kimia Jumlah 

Kalori (Kal) 
Protein (gram) 
Lemak (gram) 

Hidrat arang (gram 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 

Vitamin A (SI) 
Vitamin A (mg) 
Vitamin A (mg) 

Air (ml0 

270 
18,8 
14,0 

0 
11,0 
2,8 
30,0 
0,38 

0 
66,0 

Sumber : Direktorat Gizi departemen Kesehatan RI (1998) 

 

2.2.2. Cara Membuat Bakso 

Astawan yang disitasi oleh Wibowo (1995), 
pembuatan bakso daging sapi dapat dilihat pada Gambar 2 
dibawah ini: 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema pembuatan bakso daging 
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2.2.3. Standart Mutu Bakso 

 Ketentuan SNI-01-3818-1995 yang sesuai dengan 
pendapat Wibowo (1995), kriteria mutu sensoris bakso yaity:  

a. Parameter: bakso daging sapi. 
b. Penampakan bentuk :bulat, halus, berukuran 

seragam, tidak kusam, sedikitpun tidak berjamur dan 
tidak berlendir. 

c. Warna : cokelat muda cerah atau cokelat muda agak 
keputihan atau abu-abu, warna tersebut merata tanpa 
warna lain yang mengganggu bau. 

d. Bau : bau khas daging segar rebus dominan, tanpa 
bau tengik, masam, basi atau busuk, bau bumbu 
cukup tajam. 

e. Rasa : rasa lezat, enak, rasa daging dominan dan 
rasam bumbu terasa tetapi tidak berlebihan, tidak 
terasa asin yang mengganggu. 

f.  Tekstur : tekstur kompak, elastic, kenyal, tetapi tidak 
liat atau membal, tidak ada serat daging, tidak basah 
berair dan tidak rapuh. 
 

2.2.4. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 
Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan alat 

bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program 
pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi 
strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat 
berjalan sukses. Peran fungsi pemasaran adalah mencapai 
sasaran perusahaan dengan menghasilkan penjualan 
produk/jasa yang menguntungkan di pasar sasaran. Satrategi 
fungsional pemasaran harus menjadi pedoman para pengambil 
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keputusan (manajer pemasaran) dalam menentukan siapa akan 
menjual apa, dimana, kepada siapa, berapa banyak, dan 
bagaimana caranya (Pearce dan Robinson, 1997).  

Kotler (2004), mendefinisikan bauran pemasaran 
sebagai suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 
kelompok dalam mendapatkan apa yang dibutuhkan dan 
inginkan adalah melalui proses menciptakan, menawarkan dan 
secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 
pihak lain. Kartajaya (2005), mendefinisikan bauran 
pemasaran yang lebih luas, yaitu sebuah disiplin bisnis 
strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan 
perubahan nilai dari satu penggagas kepada pengikut 
gagasannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan 
bahwa kegiatan pemasaran saat ini tidak hanya terfokus pada 
kegiatan jual-beli barang atau jasa, tetapi juga perusahaan 
mampu memberi nilai tambah. Nilai-nilai inilah yang akan 
menciptakan suatu hubungan timbal balik yang saling 
menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

Pearce dan Robinson (1997), menjelaskan bahwa 
strategi ini biasanya meliputi empat komponen : produk, 
harga, tempat (distribusi) dan promosi. Bauran pemasaran 
pada produk barang yang dikenal selama ini, berbeda dengan 
bauran pemasaran untuk produk jasa. Hal ini terkait dengan 
perbedaan kerakteristik jasa dan barang. Bauran pemasaran 
produk barang mencakup 4P : product price, place dan 
promotion. 
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2.7.  Unsur-Unsur Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 
2.7.1.  Produk (Product) 

Definisi produk (Kotler (1992) adalah segala sesuatu 
yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, 
dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 
suatu keinginan atau suatu kebutuhan. Keputusan-keputusan 
tentang produk mencakup atribut produk (mutu, ciri, model), 
merek dan kemasan dari produk yang akan dijual. Perencanaan 
bauran produk meliputi produk mana yang harus 
dikembangkan, dipertahankan, tinggal dipanen atau ditarik 
dari peredaran. 

Ada beberapa macam perlakuan terhadap produk agar 
permintaan terhadap produk meningkat, antara lain: 

1. Packing yaitu pengemasan/pembungkusan barang-
barang dengan tujuan melindungi barang tidak rusak 
dan tetap utuh. 

2. Branding yaitu nama/simbol yang digunakan pada 
suatu produk agar produsen dapat memperkenalkan 
produknya guna membedakan dengan produk lain. 

3. Labelling adalah bagian dari sebuah produk yang 
membawa informasi verbal tentang produk atau 
tentang penjualnya. 

4. Warranty/Garansi yaitu suatu jaminan dari produsen 
bila barang-barang yang terbeli tidak sesuai dengan 
pesanan. 

5. Service yaitu suatu aktivitas yang ditawarkan pada 
orang lain/konsumen dan tidak menghasilkan suatu 
kepemilikan. 

Kotler (1992), menjelaskan bahwa juga 
mengemukakan bahwa sifat produk yang tidak tahan lama 
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lebih membutuhkan pemasaran langsung karena jika tidak, ada 
kemungkinan barang akan rusak dan mengalami penanganan 
yang berpindah-pindah tangan. Pengembangan suatu produk 
mengharuskan suatu perusahaan menetapkan manfaat-manfaat 
apa yang akan diberikan oleh produk itu. Manfaat ini 
dikomunikasikan dan hendaknya dipenuhi oleh atribut produk. 
Jadi, produk barang tidak hanya memperhatikan penampilan, 
tetapi juga hendaknya berupa produk yang simpel, aman, tidak 
mahal, seerhana dan ekonomis dalam proses produksi dan 
distribusi. 
 
2.7.2.  Harga (Price) 

Abdul (2002), menjelaskan bahwa memandang harga 
bukan hanya merupakan bentuk nominal namun lebih 
cenderung diarahkan pada elemen-elemen program pemasaran 
seperti harga jual produk, diskon, rebate dan sistem 
pembayaran yang diterapkan kepada pengguna produk. Bagi 
pelanggan harga merupakan hal yang penting karena mampu 
membuat pelanggan dari pasar industri memperoleh 
keuntungan.  

Harga adalah sejumlah nilai uang yang bersedia 
dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. 
Strategi harga meliputi penetapan harga, keseragaman harga, 
potongan harga, tingkat harga dan syarat-syarat pembayaran. 
Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 
menghasilkan pendapatan, unsur lainnya berhubungan dengan 
biaya. 

 Kotler (1992), mengemukakan 6 (enam) tahap dalam 
menentukan harga, yaitu: 

1. Memilih tujuan penetapan harga 
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2. Menentukan permintaan 
3. Mengestimasi biaya 
4. Menganalisa biaya, harga, dan tawaran pesaing 
5. Memilih metode penetapan harga 
6. Memilih harga akhir 

 Keputusan mengenai harga dipengaruhi oleh faktor, 
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Konsumen akan 
membandingkan suatu produk dengan manfaat yang 
dimilikinya. Sebelum menetapkan harga harus dipahami dulu 
hubungan antara harga dan permintaan terhadap produk 
tersebut baik untuk jenis pasar yang berbeda maupun persepsi 
konsumennya. Harga dan tawaran pesaing perlu diketahui 
untuk menentukan harga serta reaksi setelah keputusan harga 
diberlakukan. 
 
2.7.3.  Tempat (Place) 

Bauran distribusi adalah gabungan faktor-faktor 
tentang bagaimana menentukan tempat atau lokasi distribusi 
untuk memenuhi pasar yaitu wilayah yang dijadikan sasaran 
pemasaran. Untuk menentukan saluran pemasaran yang akan 
dipilih, harus mempertimbangkan jenis dan sifat produk, sifat 
konsumen potensial, sifat saluran pemasaran yang ada (Kotler, 
1992).  
Fungsi saluran distribusi: 

1. Sebagai alat memperlancar keuangan perusahaan 
2. Sebagai alat komunikasi  
3. Sebagai alat bantu penjualan/promosi 

Kotler (1992), juga mengemukakan bahwa sifat 
produk yang tidak tahan lama lebih membutuhkan pemasaran 
langsung karena jika tidak, ada kemungkinan barang akan 
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rusak dan mengalami penanganan yang berpindah-pindah 
tangan. 

Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi 
dan keputusan atas saluran distribusi, dalam hal ini 
berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa 
kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategis. Lokasi 
berarti berhubungan dengan dengan dimana perusahaan harus 
bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. 
 
2.7.4.  Promosi (Promotion) 

Kotler (1992), menjelaskan bahwa promosi 
merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 
mengkomunikasikan manfaat dari produk dan untuk 
menyakinkan pelanggan agar membeli produk tersebut. 
Promosi dapat dilakukan dengan menggunakan empat alat 
utama yaitu iklan, promosi penjualan, publisitas, dan 
penjualan pribadi. Kepetusan dalam bauran promosi 
menyangkut pendistribusian anggaran promosi kepada 
keempat alat promosi yang disebutkan diatas. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah 
pemilihan bauran promosi (promotion mix). Bauran promosi 
terdiri atas: 

•  iklan (advertising) 
•  penjualan perorangan (personel selling) 
•  promosi penjualan (sales promotion) 
•  hubungan masyarakat (public relation) 
•  informasi dari mulut kemulut (word of mouth) 
•  surat pemberitahuan langsung (direct mail) 
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BAB lll 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Pengumpulan data lapang dilaksanakan selama satu 
bulan yaitu tanggal 04 Oktober sampai dengan 09 November 
2012. Waktu pengambilan responden dilakukan pada siang 
dan sore hari dikarenakan banyak pengunjung yang datang 
pada saat itu.   

Penelitian dilakukan di rumah makan bakso yang ada 
di lima Kecamatan di kota Malang, karena di Malang terdapat 
beraneka ragam jenis bakso yang begitu terkenal. Penelitian 
dilakukan dilima lokasi, yaitu di Bakso Solo Kidul Pasar, 
Bakso Kota Cak Man, Bakso Priangan Mang Yayat, Bakso 
Presiden dan Bakso Solo Sentani, lokasi dipilih dengan 
sengaja berdasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut 
banyak di kenal masyarakat Malang maupun masyarakat luar 
Malang. Lokasi tersebut memenuhi kriteria, karena termasuk 
rumah makan yang dikenal oleh masyarakat Malang maupun 
luar Malang dan ramai pembeli. Berikut alur pemilihan lokasi 
penelitian yang bisa dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Alur pemilihan lokasi 
 

 

Keterangan alur pemilihan lokasi di lima Kecamatan 
di Malang antara lain: 

1. Penentuan lokasi dilakukan dengan cara pemilihan 
rumah makan bakso yang populer dari tiap 
Kecamatan. Rumah makan terkenal ini dimaksudkan 
adalah rumah makan yang dikenal banyak 
masyarakat malang maupun luar malang. 

2. Penentuan dua lokasi dari tiap Kecamatan sebagai 
pembanding yang nantinya diambil satu dari dua 
lokasi tersebut menjadi sampel untuk dijadikan 
tempat penelitian. Tiap Kecamatan diambil dua 
rumah makan maka, jika diakumulasikan menjadi 
sepuluh rumah makan. Berikut nama rumah makan 
bakso dari tiap Kecamatan :  
- Kecamatan Blimbing (bakso solo kidul pasar dan 

bakso jowo pak man) 

No Nama 
Kecamatan 

Lokasi Terpilih Alasan Alamat  

1 Blimbing  Bakso Solo Kidul 
Pasar Blimbing 

terkenal Jl.Ahmad 
Yani. 67a 

2 Lowokwaru  Bakso Kota Cak 
Man 

terkenal Jl.soekaro 
Hatta 22 

3 Kedung 
Kandang 

Bakso Solo 
Sentani 

terkenal Jl.Supriadi 
Sukun 

4 Klojen  Bakso Presiden terkenal Jl.Batang 
Hari 5 

5 Sukun  Bakso Priangan 
Mang Yayat 

terkenal Jl.Sentani 
H1-B41 
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- Kecamatan Lowokwaru (bakso kota cak man dan 
bakso damas) 

- Kecamatan Kedungkandang (bakso solo sentani 
dan bakso eky) 

- Kecamatan Klojen (bakso solo kanjeng doso dan 
bakso presiden)  

- Kecamatan Sukun (bakso priangan mang yayat 
dan bakso solo depan pom bensin sukun) 

3. Penentuan lokasi dari tiap Kecamatan dilakukan 
untuk mendapatkan lima rumah makan bakso, lima 
rumah makan ini didapat dari sepuluh lima 
Kecamatan. 

4. Menentukan Lima dari sepuluh nama rumah makan 
bakso ini berdasarkan kriteria jumlah omset dan 
jumlah pelanggan. Berikut nama rumah makan yang 
terpilih : Bakso Solo Kidul Pasar Blimbing, Bakso 
Kota Cak Man, Bakso Priangan Mang Yayat, Bakso 
Presiden dan Bakso Solo Sentani.  

Adapun kriteria lain salah satunya adalah kenyamanan 
tempat, kemudahan pencapaian lokasi dan pelayanan yang 
baik. Responden yang dijadikan sampel adalah konsumen 
yang datang ke lokasi dengan melaukan pembelian. 
 
3.2.  Metode Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan dengan survei, data yang 
diambil dengan cara bservasi langsung dan observasi tidak 
lagsung: 

a.Wawancara (interview) dilakukan dengan cara 
langsung kepada konsumen produk bakso yang ada 
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di kota malang yang menjadi responden dalam 
penelitian ini. 

b. Daftar pertanyaan (questionaire) diberikan kepada 
konsumen produk bakso di kota Malang yang 
menjadi responden dalam penelitian ini. 

 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian yaitu konsumen 
yang membeli bakso di lima lokasi tersebut yang digunakan 
sebagai responden untuk memperoleh data yang akan di 
analisis. Pemilihan responden diambil secara accidental 
sampling. Parubak (2004), menjelaskan bahwa metode 
accidental sampling  adalah metode pengambilan data yang 
dilakukan secara kebetulan. Responden yang dipakai adalah 
yang datang untuk membeli bakso sebanyak 100 responden. 
Malhotra (1993) yang disitasi oleh Widiasih (2000), 
menyatakan bahwa jumlah sampel yang diamati dalam suatu 
penelitian minimal empat atau lima kali jumlah variabel. 
Jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 16 variabel 
sehingga jumlah responden sebanyak 100 orang dianggap 
sudah mewakili. Pengambilan data pada masing-masing lokasi 
dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan cara 
memberikan kuisioner pada responden yang datang ke lokasi 
penelitian. Kuisioner yang digunakan disetiap lokasi adalah 20 
buah kuisioner.  

Jenis sumber data yang akan diambil adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 
diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan 
responden dan pihak-pihak terkait. Data sekunder adalah data 
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primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam 
bentuk Tabel-Tabel atau diagram-diagram yang merupakan 
hasil dari analisis (Suranto, 2005). 
 

3.4. Variabel  

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 

1. Produk 
- Tingkat kesukaan (X1) 
- Rasa (X2) 
- Ukuran (X3) 
- Tekstur (X4) 

2. Harga 
- Tingkat harga (X5) 
- Terjangkau (X6) 
- Potongan harga (X7) 
- Daya saing harga (X8) 

3. Tempat 
- Kemudahan pencapaian lokasi (X9) 
- Kebersihan tempat (X10) 
- Tempat parkir (X11) 
- Tempat duduk (X12) 

4. Promosi 
- Pemasangan baleho (X13) 
- Penjualan perorangan (X14) 
- Hubungan masyarakat (X15) 
- Informasi dari mulut kemulut (16) 
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3.5. Analisa Data 

Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis 
yang telah diperoleh melalui observasi, interview, dan 
dokumentasi data yang diperoleh. Mendeskripsikan data 
kualitatif adalah dengan cara menyusun dan mengelompokkan 
data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap 
informan. Penelitian kualitatif data yang diperoleh dianalisis 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menganalisis data di lapangan, yaitu analisis yang 
dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung dan 
dikerjakan terus-menerus hingga penyusunan laporan 
penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang 
merupakan hasil wawancara terpimpin dengan key 
person, dipilah-pilah dan difokuskan sesuai dengan 
fokus penelitian dan masalah yang terkandung di 
dalamnya.  

2. Menganalisis data yang telah terkumpul atau data yang 
baru diperoleh dengan cara membandingkan dengan 
data-data yang terdahulu.  

3. Setelah proses pengumpulan data selesai, maka peneliti 
membuat laporan penelitian dengan menggunakan 
metode deskriptif, yaitu jenis penelitian yang 
bertujuan untuk membuat gambaran (deskripsi) 
mengenai situasi atau kejadian-kejadian. 

 
3.5.1. Uji Validitas 

Hasan (1995), menjelaskan bahwa validitas adalah 
suatu ukuran yang menunjuk tingkat kesahihan apabila 
mampu mengukur apa yang diinginkan. Artinya, mampu 
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memperoleh data yang tepat dari peubah yang diteliti. 
Langkah- langkah mengukur validitas, yaitu :  

1. Mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang 
akan diukur  

2. Melakukan uji coba pengukur tersebut pada sejumlah 
responden (minimal 30 orang)  

3. Mempersiapkan Tabel tabulasi jawaban  
4. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-

masing pernyataan dengan skor total memakai rumus 
teknik korelasi Product Moment Person dengan 
rumusan perhitungannya sebagai berikut :  

 

 

 

 

Keterangan : rxy = Korelasi antar X dan Y  
N = Jumlah responden  
X = Skor masing-masing pertanyaan  
Y = Skor total 

 Jumlah kuadrat nilai X 
 Jumlah kuadrat nilai Y 

 

Nilai korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan 
angka kritik Tabel korelasi nilai r, dengan n = 30 orang dan 
taraf signifikansi sebesar 5% dan diperoleh niai r-Tabel 
sebesar 0,361. Jika nilai korelasi yang diperoleh lebih dari r-
Tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima (Arikunto, 2002). 
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3.5.2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan 

sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu 
kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 
dari waktu ke waktu (Ghozali, 2001). Kehandalan yang 
menyangkut kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang 
pada sampel yang berbeda. Rumus reliabilitas dalam 
penelitian ini menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach 
dengan rumus :  

 

Keterangan :    (koefisien reliabilitas) 

   n = Jumlah variabel 
  = Rata-rata komunalitas baru 
 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil 
perhitungan nilai cronbach alpha (α). Variabel dikatakan 
reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha (α) > 0,6 yaitu 
bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi 
yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama. 
Tetapi sebaliknya bila alpha < 0,6 maka dianggap kurang 
handal, artinya bila variabel-variabel tersebut dilakukan 
penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan 
menghasilkan kesimpulan yang berbeda.   
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3.5.3.  Analisis Faktor 
 Analisis faktor adalah analisis yang tepat untuk 
menganalisis data-data masukan yang berupa data yang matrik 
dan terdiri dari variabel-variabel dengan jumlah besar. Dua 
alasan yang mendasari penggunaan analisis faktor, pertama 
yaitu menyederhanakan seperangkat data yang melalui reduksi 
seperangkat variabel responden dalam jumlah besar menjadi 
sejumlah kecil faktor yang tetap memiliki sebagian besar 
informasi yang terdapat pada seperangkat data sebelum 
direduksi (data original). Kedua alasan tersebut 
mengidentifikasi struktur pokok yang mendasari data dimana 
variabel dalam jumlah besar dapat mengukur karakteristik 
dasar dalam jumlah yang kecil pada sampel penelitian (Hasan, 
1995). 

Model analisis faktor dirumuskan oleh hasan (1995) 
sebagai berikut : 
 

X1 = Ai1F1 + Ai2F2 + Ai3F3 +…..+ AijFj + ViUi 

 

Keterangan: X1= variabel terstandart ke-i 
A ij= koefisien regresi dari variabel ke-I pada 

faktor umum l 
Fj= faktor umum 
V i= koefisien regresi terstandar dari variabel i 

pada faktor khusus i 
Ui= faktor khusus bagi variabel i 

 

Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan 
gambaran tentang faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan 
untuk membeli produk tersebut. Sikap dan perilaku konsumen 



27 

 

tersebut akan memberikan gambaran dan karakteristik 
konsumen bakso daging sapi sehingga dapat dijadikan salah 
satu pertimbangan dalam memasarkan produk  bakso daging 
sapi. 
 
3.5.4. Uji Asumsi Klasik 
 Asumsi-asumsi pokok dalam regresi berganda harus 
dipenuhi agar nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik atau 
tidak bias. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji asumsi klasik 
yang memungkinkan pendeteksian pelanggaran asumsi 
tersebut. 

1. Normalitas 
2. Heteroskedastisitas 
3. Multikolinearitas 
4. Hipotesis (Gujarati, 1991). 

 
3.6. Metode Analisa Data 
 Metode analisis data yang diperoleh dari penelitian ini 
menggunakan dua macam analisis yaitu : 

a. Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif merupakan analisis yang 
menitikberatkan pada penggambaran atau deskripsi 
data yang telah diperoleh. Analisis ini digunakan 
untuk mengetahui gambaran pelaksanaan bauran 
pemasaran. 

b. Signifikansi  
Signifikansi memberikan gambaran mengenai 
bagaimana riset itu mempuyai kesempatan untuk 
benar. Jika memilih nlai signifikansi 0,01, maka 
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artinya menentukan hasil riset nanti mempunyai 
kesempatan untuk benar sebesar 99% dan untuk salah 
sebesar 1%. Untuk pengujian digunakan kriteria 
sebagai berikut : 
1. Jika angka signifikansi hasil riset < 0,05, maka 

hubungan kedua variabel signifikan. 
2. Jika angka signifikansi hasil riset > 0,05, maka 

hubungan kedua variabel tidak signifikan 
(Gujarati, 1991). 

c. Analisis inferensial 
Analisis inferensial merupakan analisis data yang 
menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu 
untuk menguji hipotesis atau yang terdiri dari variabel 
produk, harga, tempat dan promosi baik secara 
bersama maupun secara sendiri terhadap keputusan 
pembelian. Adapun model persamaan regresi linier 
berganda sebagai berikut : 
 

 

Y = a + b1X1+b2X2+…+bnXn 

 

Keterangan : Y = variabel terikat 
        a   = konstanta 
   b1,b2 = koefisien regresi  

                       X1, X2  = variabel produk, harga, tempat dan 
promosi 
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3.7 Batasan Ilmiah 

a. Produk daging sapi olahan merupakan daging sapi 
yang mengalami proses pengolahan menjadi 
berbagai jenis daging yang menarik seperti kornet, 
sosis dendeng, abon, daging burger, steak, daging 
asap, bakso, dan lain-lain.   

b. Bakso merupakan makanan jajanan yang dewasa ini 
cukup popular dan digemari berbagai kalangan. 

c. Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan 
merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas 
berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu 
dipertimbangkan agar implementasi strategi 
pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat 
berjalan sukses. 

d. Harga adalah sejumlah nilai uang yang bersedia 
dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu 
produk. Strategi harga meliputi penetapan harga, 
keseragaman harga, potongan harga, tingkat harga 
dan syarat-syarat pembayaran. 

e.  Harga merupakan satu-satunya unsur bauran 
pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur 
lainnya berhubungan dengan biaya. 

f. Bauran distribusi adalah gabungan faktor-faktor 
tentang bagaimana menentukan tempat atau lokasi 
distribusi untuk memenuhi pasar yaitu wilayah yang 
dijadikan sasaran pemasaran. 

g. Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara 
lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi 

Malang merupakan daerah yang terbagi atas dua 
wilayah yaitu Kabupaten Malang dan Kota Malang. Luas 
keseluruhan kedua wilayah tersebut adalah 3.534,86 Km2. 
Malang terletak di Provinsi Jawa Timur dan berjarak sekitar 
90 km dari ibukota provinsi, Surabaya. Malang sangat terkenal 
dengan keanekaragaman jenis bakso yang diantaranya Bakso 
Solo Kidul Pasar beralamat di Jl. Ahmad Yani 67A yang 
dipunyai oleh Bapak Mardi ini memiliki 3 cabang yang 
tersebar di Malang, warung bakso yang di gawangi oleh 
sarjana hukum ini memiliki ciri khas yaitu kuah yang kental 
dan juga baksonya yang kenyal. Bakso Solo Merk "Kidul 
Pasar" konon sudah berdiri sejak 1965. Bakso Solo ini 
termasuk salah satu jenis bakso yang mengutamakan rasa 
orisinalitas khas Solo yang dipadukan dengan khas bakso 
Malang dengan tidak banyak variasi ataupun inovasi baru 
seperti yang ditawarkan kebanyakan warung bakso lainnya. 
Namun justru ke-otentikan rasa yang klasik makin memikat 
para pelanggan untuk tetap setia berkunjung. 

Bakso Kota Cak Man beralamat di Jl. Soekarno Hatta 
22 Malang yang didirikan oleh Bapak Rahmat Tukiman. Saat 
ini ia mendirikan warung bakso yang sudah sangat terkenal di 
Kota Malang. Kesuksesan lambat laun diraihnya Cak Man. 
Sampai akhirnya ia mewaralabakan usahanya dan pada 
Februari 2007 dengan mendirikan PT Kota Jaya, untuk 
mengurusi manajemen usaha baksonya agar lebih modern. 
Sekarang, Bakso Kota Cak Man sudah memposisikan diri 
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sebagai salah satu resto cepat saji asli Indonesia yang berjuang 
untuk dapat bersaing dengan resto cepat saji mancanegara 
seperti KFC, McDonald, Hoka-hoka Bento dan lain 
sebagainya. 

Warung Bakso Priangan Mang Yayat lahir pada 1 Juni 
1999. Awalnya warung ini bernama Bakso Solo Pattimura 
namun kemudian berubah nama menjadi Warung Bakso 
Priangan Mang Yayat. Bakso Priangan Mang Yayat beralamat 
di Jl. S. Supriadi sebelah selatan supermarket Omega ini 
berdiri pada tahun 1999 atas kegigihan seorang yang bernama 
Yayat Hidayat, bakso yang didirikan oleh Bapak Yayat saat 
ini, memiliki 3 cabang yang tersebar di Kota Malang. Berikut 
lokasinya : Jalan Trunojoyo 31A Malang, Jalan Simpang 
Teluk Grajakan 2A Malang dan sejak pertengahan bulan April 
2008, Bakso Priangan Mang Yayat telah membuka cabang ke-
3-nya di kota Malang. Lokasi cabang baru ini ada di Jalan S. 
Supriadi sebelah selatan supermarket Omega, Sukun Malang. 

Bakso President berawal dari kegigihan dan keuletan 
Bapak H. Abd. Ghoni Sugito. Beliau berjualan bakso sejak 
tahun1977, waktu itu masih menjadi penjual bakso pikul 
keliling yang bahannya diambil dari orang lain. Pada tahun 
1980, beliau sudah memiliki 15 gerobak keliling. Usahanya 
semakin maju dan akhirnya dimulailah untuk berjualan 
menetap. Awalnya dengan warung tenda di Pasar Senggol 
(Pasar Burung sekarang) pada tahun 1983. Saat ini ada 4 
cabang Bakso President di Malang yaitu di Pulosari, Pandean, 
Sulfat, dan Pujasera Toko Buku Siswa. Selain di Malang juga 
ada cabangnya di Palembang, agar keaslian rasa Bakso 
President tetap terjaga, maka bumbu dasar bakso yang dikirim 
ke sana, sedangkan baksonya dibuat di sana. Bakso Presiden 
yang beralamat di Jl. Batanghari 5 Malang ini, konon berdiri 
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pada tahun 1977 yang mana sekarang Bapak Sugito ini sudah 
memiliki beberapa cabang di Malang dan luar Malang. 

Bakso Solo Sentani yang beralamat di Jl. Sentani H1-
B41 Sawojajar yang dimiliki oleh ibu Sri Rejeki ini tergolong 
warung bakso yang kelas menengah keatas dikarenakan 
disamping mempunyai letak yang strategis akan tetapi juga 
mempunyai tempat yang luas dan juga lahan parkir yang luas 
pula. Bakso ini memiliki ciri khas yang Kuah baksonya terbuat 
dari kaldu sapi asli, benar-benar harum dan gurih kala 
ditambah taburan bawang goreng serta cincangan daun 
bawang dan seledri. Lokasi tersebut banyak di kenal 
masyarakat Malang maupun masyarakat luar Malang. Lokasi 
tersebut memenuhi kriteria, karena termasuk warung bakso 
yang terkenal dan ramai pembeli atau pelanggan. 

 
4.2. Karakteritik Responden 
 Karakteristik responden yang diamati adalah usia, 
jenis kelamin, alamat, pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan 
tiap bulan. Data tersebut diperoleh dari kuesioner yang telah 
diisi oleh konsumen. Ringkasan data karakteristik konsumen 
dapat dilihat pada tabel 4. 
 
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
 

Kecamatan    Umur   
15-25 27-35 36-45 46-55 >56 

1. Blimbing  13 6 - 3 2 
2. Lowokwaru  7 4 3 2 - 
3. Kedung Kandang 7 7 6 4 4 
4. Klojen  4 3 2 - 3 
5. Sukun  11 3 4 2 - 

Total  42% 23% 15% 11% 9% 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa usia konsumen yang 

mendominasi adalah 15 – 25 tahun sebanyak 13 konsumen di 
Kecamatan Blimbing dan 11 konsumen di Kecamatan Sukun. 
Kelompok usia ini tergolong usia yang aktif bekerja sehingga 
perlu menjaga kesehatan. Usia 15 – 25 tahun adalah usia-usia 
seorang pelajar yang gemar mengkonsumsi makanan 
sampingan seperti bakso. Hermanianto (2002), menyatakan 
bahwa remaja merupakan suatu tahap seseorang mengalami 
perubahan biologis dan psikologis. Pilihan konsumen sangat 
dipengaruhi oleh aktifitas yang ditekuninya, teman-teman dan 
penampilan dari generasi tersebut. Pengetahuan konsumen atas 
informasi yang relevan dengan pembelian produk dan 
penggunaan produk dengan mempertimbangkan kandungan 
nutrisi yang terdapat didalamnya dan bermanfaat bagi 
kesehatan (Anonymus, 2009).  Sedangkan pada usia diatas 45 
tahun cenderung lebih sedikit dikarenakan pada usia ini 
seseorang lebih memperhatikan dalam mengkonsumsi 
makanan, kebanyakan konsumen lebih memilih makanan yang 
terbuat dari sayur-mayur dari pada daging. 

 
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 
 

Kecamatan Jenis  Kelamin  

Laki-laki Perempuan 
1. Blimbing  9 12 
2. Lowokwaru  11 11 
3. Kedung Kandang 5 9 
4. Klojen  13 11 
5. Sukun  4 15 

Total  42% 58% 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa responden perempuan 
lebih banyak yaitu 15 konsumen berada di Kecamatan Sukun 
dan 12 konsumen berada di Kecamatan Blimbing, sedangkan 
responden laki-laki terbanyak di Kecamatan Klojen yaitu 13 
konsumen dan 11 konsumen di Kecamatan Lowokwaru. Hal 
ini berhubungan dengan pola pikir antara laki-laki dengan 
perempuan yang berbeda. Hermanianto (2002), menyatakan 
wanita cenderung lebih senang berbelanja, mudah terpengaruh 
oleh emosi dan menyukai jajan atau ngemil. Hal ini yang 
melatarbelakangi wanita sebagai konsumen bakso yang 
terbanyak.  
 
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidkan 

 
Kecamatan  Pendidikan 

SD SMP SMA Sarjana Akademi 

1. Blimbing  - 1 5 11 3 
2. Lowokwaru  - 4 8 12 5 
3. Kedung Kandang - - 7 4 8 
4. Klojen  2 - 13 2 - 
5. Sukun  - 3 5 4 4 

Total  2% 8% 38% 33% 19% 
  

Data responden yang ada pada tabel 5 berdasarkan 
pendidikan SMA menunjukkan sebanyak 13 konsumen berada 
di Kecamatan Klojen dan berdasarkan pendidikan sarjana 
sebanyak 12 konsuen di Kecamatan Lowokwaru dan 11 
konsumen di Kecamatan Blimbing. Pendidikan sebagai faktor 
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psikologis yang berpengaruh terhadap jenis dan mutu bahan 
makanan yang akan dikonsumsi.  

Konsumen bakso lebih banyak berpendidikan akhir 
SMA dan S1 memilih mengkonsumsi bakso secara rutin untuk 
kesehatan, hal ini dipengaruhi juga oleh ilmu pengetahuan 
yang dimiliki. Responden memilih bakso karena beranggapan 
bahwa bakso tersebut terbukti murni tanpa bahan pengawet 
dan sebagian responden beranggapan gizinya lebih baik. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Hanafiah dan Saefuddin (1986) 
bahwa konsumen yang berpendidikan tinggi cenderung 
memilih bahan makanan dengan mutu yang lebih tinggi 
daripada konsumen yang berpendidikan rendah. 

 
Tabel 6. Deskripsi Responden Berdasarkan Frekuensi 

Pembelian 
 
Kecamatan  Frekuensi  

1-2 kali 3-5 kali 6-10 kali 11-15kali 

1. Blimbing  11 9 - - 
2. Lowokwaru  13 11 6 - 
3. Kedung 

Kandang 
9 5 3 - 

4. Klojen  7 9 6  3 
5. Sukun  5 1 - 2 
Total  45% 35% 15% 5% 
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Tabel 7. Deskripsi Responden Berdasarkan Alasan 
Tempat 

 
Kecamatan   Alasan   

Mudah 
dijangkau 

Tempat 
langganan 

Tempat 
terdekat 

Tempat 
terkenal 

1. Blimbing  6 11 6 9 
2. Lowokwaru  6 6 3 10 
3. Kedung Kandang 4 3 7 5 
4. Klojen  5 2 - 7 
5. Sukun  8 - - 2 
Total  29% 22% 16% 33% 

 
Tabel 8. Deskripsi Responden Berdasarkan Alasan Faktor 
 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa 13 konsumen di 
Kecamatan Lowokwaru an 11 konsumen di Kecamatan 
Blimbing melakukan pembelian 1 – 2 kali dalam sebulannya, 
sedangkan konsumen yang melakukan pembelian 3 – 5 kali 
dalam sebulan  sebanyak 11 konsumen di Kecamatan 
Lowokwaru dan 9 konsumen di Kecamatan Blimbing. Tabel 7 
dan 8 dijelaskan bahwa responden membeli bakso di Malang 

Kecamatan   Alasan    

Rasa Kualitas 
& mutu 

Tempat Harga 

1. Blimbing  11 6 3 2 
2. Lowokwaru  12 11 4 3 
3. Kedung Kandang 9 5 - 6 
4. Klojen  5 7 - 1 
5. Sukun  8 5 2 - 
Total  45% 34% 9% 12% 
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dengan alasan merupakan tempat terkenal yaitu sebanyak 10 
konsumen di Kecamatan Lowokwaru dan tempat langganan 
sebanyak 11 konsumen di Kecamatan Blimbing. Sedangkan 
responden dengan alasan yang dipengaruhi oleh rasa sebanyak 
12 konsumen di Kecamatan Lowokwaru dan 11 konsumen di 
Kecamatan Blimbing.  

 
Tabel 9. Deskripsi Responden Berdasarkan Harga 
 

Kecamatan  Harga   

Rp 
<2000 

Rp 
3000-
4000 

Rp 
5000-
6000 

Rp 
7000-
8000 

1. Blimbing  - 9 15 2 
2. Lowokwaru  1 4 11 6 
3. Kedung Kandang - 3 13 - 
4. Klojen  1 - 9 9 
5. Sukun  4 - 10 3 
Total  6% 16% 58% 20% 

 
 
Tabel 10. Deskripsi Responden Berdasarkan Rasa 
 
Kecamatan   Rasa   

Sangat 
gurih 

Gurih Sedang Tidak 
gurih 

1. Blimbing  15 14 - 3 
2. Lowokwaru  4 9 2 6 
3. Kedung 

Kandang 
- 10 4 2 

4. Klojen  6 7 3 1 
5. Sukun  4 4 3 4 
Total  29% 44% 12% 15% 
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Tabel 9 menjelaskan bahwa menurut responden harga 
tersebut merupakan harga yang sedang yaitu sebanyak 15 
konsumen di Kecamatan Blimbing dan 13 konsumen di 
Kecamatan kedungkandang. Harga bakso Rp 5.000,- 
merupakan harga rata-rata di Kota Malang. Dikarenakan 
banyak sekali konsumen bakso yang berstatus 
pelajar/mahasiswa dan menganggap bahwa harga bakso lebih 
mahal jika dibandingkan dengan harga satu porsi nasi campur 
dengan lauk daging ayam. Sedangkan pada tabel 10 
berdasarkan tingkat rasa bakso responden memilih sangat 
gurih sebanyak 15 konsumen di Kecamatan Blimbing dan 
yang memilih gurih sebanyak 14 konsumen berada di 
Kecamatan Blimbing. 

 

Tabel 11. Deskripsi Responden Berdasarkan Keempukan 
Bakso 

 
Kecamatan Keempukkan 

Sangat 
empuk 

Empuk Sedang Tidak 
empuk 

1. Blimbing  - 10 6 - 
2. Lowokwaru  4 9 4 1 
3. Kedung 

Kandang 
- 15 9 5 

4. Klojen  - 11 4 1 
5. Sukun  5 7 5 2 
Total  11% 52% 28% 9% 
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Tabel 12. Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah 
Bakso Perporsi 

 
Kecamatan  Perporsi 

<4 butir 4 butir 5 butir 6 butir 
1. Blimbing  - 7 18 1 
2. Lowokwaru  - 10 8 4 
3. Kedung 

Kandang 
4 5 11 1 

4. Klojen  2 8 5 - 
5. Sukun  3 3 11 - 
Total  9% 33% 53% 6% 

 

Tabel 13. Deskripsi Responden Berdasarkan Jarak Rumah 
Konsumen 

 
Kecamatan   Jarak   

100m-
500m 

600m-1 
km 

1km-
1,5 km 

1,5km-2 
km 

1. Blimbing  8 4 10 - 
2. Lowokwaru  5 10 12 - 
3. Kedung 

Kandang 
1 9 5 5 

4. Klojen  9 6 7 6 
5. Sukun  2 - - 1 
Total  25% 29% 34% 12% 

 

Tekstur bakso yang terdapat pada tabel 11 yang 
disukai responden yaitu empuk sebanyak 15 konsumen di 
Kecamatan kedungkandang dan 11 konsumen berada di 
Kecamatan Klojen. Bakso yang empuk sangat disukai 
konsumen dikarenakan mudah dipotong dan dikunyah. 
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Konsumen juga menyukai bakso yang kenyal dikarenakan 
dapat menambah nafsu makan karena terlihat bulat dan 
tersusun rapi saat penyajian. Responden yang terdapat pada 
tabel 12 jumlah bakso yang sesuai dalam satu porsi adalah 5 
butir dan sebanyak 18 konsumen di Kecamatan Blimbing dan 
11 konsumen berada di Kecamatan kedungkandang dan 
Sukun. Bakso yang berstektur terlalu kenyal akan 
menimbulkan rasa liat ketika digigit dan hal ini tidak disukai 
oleh konsumen (Hermanianto, 2002). Pada tabel 13 dijelaskan 
bahwa jarak rumah responden dari warung bakso 1 km – 1,5 
km sebanyak 12 konsumen berada di Kecamatan Lowokwaru 
dan 10 konsumen di Kecamatan Blimbing.  
 

4.3. Analisa Hasil Penelitian 

4.3.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana 
ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep 
gejala/kejadian yang diukur. Uji validitas digunakan  untuk 
mengukur  sah  atau  tidaknya  suatu  kuesioner,  suatu  
kuesioner dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  
mampu  untuk  mengungkapkan sesuatu  yang  akan  diukur  
oleh  kuesioner  tersebut (Ghozali, 2006). Sedangkan 
Suliyanto (2005), menjelaskan validitas dilakukan untuk 
mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermayan suatu alat 
ukur dalam elakukan fungsi ukurnya. Analisa ini dilakukan 
dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item 
dengan skor total item. Hasil perhitungan korelasi 
menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid. Besarnya 
nilai validitas dapat dilihat pada lampiran 3a-d.  
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Tabel 14. Hasil Uji Validitas Dari 16 Item Pertanyaan 
Kuesioner 

 
Item Total 

item 
Ket. Item Total 

item 
Ket. 

X1.Tingkat 
Kesukaan 

0,951 Valid X9. Kemudahan 
Pencapaian 

0,844 Valid 

X2.Rasa 0,950 Valid X10. Kebersihan 
Tempat 

0,957 Valid 

X3.Ukuran 0,700 Valid X11.Tempat 
Parkir 

0,955 Valid 

X4.Tekstur 0,855 Valid X12. Tempat 
Duduk 

1,194 Valid 

X5.Tingkat 
Harga 

0,945 Valid X13. Perorangan  0,700 Valid 

X6.Terjangkau 0,911 Valid X14.Pemasangan 
Baleho 

0,844 Valid 

X7. Potongan 
Harga 

0,839 Valid X15. Hubungan 
masyarakat 

0,957 Valid 

X8. Daya saing 
harga 

1,181 Valid X16. Informasi 
dari mulut 
kemulut 

0,955 Valid 

Sumber : Hasil analisis dengan SPSS 2012 

 
Tabel 14, menunjukkan bahwa dari 16 item 

pertanyaan pada kuesioner setelah dianalisis menggunakan uji 
validitas hasilnya adalah valid semua. Angka-angka yang 
tertera pada tabel merupakan nilai validitas setiap variabel 
yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur 
apa yang ingin diukur (Suranto, 2005). 
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4.4.2. Uji Reliabilitas 
Uji  reliabilitas  adalah  alat  untuk  mengukur  suatu  

kuesioner  yang merupakan  indikator  dari  variabel  atau  
konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan reliabel atau handal jika 
jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau 
stabil (Ghozali, 2006). Pada penelitian ini pengujian dilakukan 
dengan program SPSS 16 dengan menggunakan metode 
Cronbach’s Alpha (ALPHA). Batasan skor reliabilitas 
Cronbach’s Alpha yang memiliki tingkat reliabilitas paling 
tinggi jika skor yang didapat berkisar 0,70-0,80. Reliabilitas 
dikatakan cukup jika memiliki skor antara 0,50-0,60, 
sedangkan reliabilitas dikatakan rendah jika memiliki skor < 
0,50.  
 Hasil uji realibilitas dengan menggunakan SPSS 
menunjukkan nilai sebesar 0,76 sehingga dapat dikatakan 
semua konsep pengukur masing-masing variabel dari  
kuesioner  adalah  reliabel (Susanti, 2004). Perhitungan uji 
realibilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4. 
 
4.3.3. Analisa Faktor 
 Uji ini digunakan untuk mengetahui nilai-nilai 
variabel yang nantinya nilai tersebut di analisis lebih lanjut 
dengan kriteria nilai > 0,5 yang artinya variabel yang 
mempunyai nilai diatas 0,5 dilakukan uji lebih lanjut. 
Sedangkan variabel yang mempunyai nilai < 0,5 tidak 
dilakukan analisis. Berikut nilai loading faktor yang 
mempunyai nilai > 0,5 dengan menggunakan spss 16. 
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Tabel 15. Nilai Loading Faktor 

Sumber : data diperoleh dari spss 16. 

 

4.3.4. Uji F (Ftest) 

 Uji ini digunakan untuk menguji hipoteis yang 
berbunyi : ada pengaruh yang signifikan bauran pemasaran 
yang terdiri dari variabel product, price, place dan promotion 
secara bersama-sama terhadap lima warung bakso di kota 
Malang.  
 

 

 

 

 

Variabel Faktor loading 
Produk 
X1 tingkat kesukaan 
X2 rasa 
X3 ukuran 

 
0,520 
0,554 
0,545 

Harga 
X5 tingkat harga 
X6 Terjangkau 

 
0,600 
0,619 

Tempat 
X10 kebersihan tempat 
X11 tempat parkir 
X12 tempat duduk 

 
0,603 
0,533 
0,561 

Promosi 
X13 pemasangan baleho 

 
0,609 
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Tabel 16. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier 
Berganda 

 
Variabel bebas B SE t 

hitung 
Sig t (p) 

Produk  
X1 (rasa) 
Harga  
X2 (tingkat harga) 
Tempat  
X3 (tempat parkir) 
Promosi  
X4(pemasangan 
baleho) 
Konstanta  

 
0,390 
 
0,309 
 
0,433 
 
0,396 
 
7,518 

 
0,442 

 
0,714 

 
0,416 

 
0,441 

 
3,689 

 
0,043 

 
0,432 

 
0.321 

 
0,898 

 
2,038 

 
0,007 

 
0,009 

 
0,013 

 
0,002 

 
0,045 

Multiple  R = 0,292 
R Square(R2)= 0,525 
Adjust R square = 0,350 
F hitung = 2,133 
Signif F (p) = 0,000     
F tes 5% = 2,12     t tes 5% = 2,000 

  

Hasil regresi linier berganda menunjukkan nilai R 
sebesar 0,292 yang menunjukkan bahwa korelasi ganda dari 
bauran pemasaran dengan frekuensi pembelian. Nilai adjusted 
R square sebesar 0,350 menunjukkan besarnya peran atau 
kontribusi variabel produk, harga, tempat dan promosi mampu 
menjelaskan variabel frekuensi pembelian sebesar 35 %. 

Tabel 16 diatas, diketahui bahwa Fhitung 2,133 > F tes 

5% = 2,12 dan p = 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis yang 
diajukan diatas diterima dan memang ada pengaruh yang 
signifikan bauran pemasaran yang terdiri dari variabel 
product, price, place dan promotion secara bersama-sama 
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terhadap lima warung di kota Malang. Besarnya pengaruh 
bauran pemsaran secara bersama-sama terhadap lima warung 
bakso adalah 52,5%, sedangkan sisanya adalah 47,5% 
dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak diteliti dan 
dimasukkan dalam faktor gangguan 

. 
4.3.5 Uji t (ttest) 
 Uji t digunakan untuk menguji hipotesis yang 
berbunyi : ada pengaruh yang signifikan bauran pemasaran 
yang terdiri dari variabel product, price, place dan promotion 
secara sendiri-sendiri terhadap lima warung bakso dikota 
Malang. 

a. Produk (X1) 
tthitung 0,043 > t tes 5% = 2,000 dan p = 0,000 <0,05. 

Artinya ada pengaruh yang signifikan variabel product 
(X1) terhadap keputusan pembelian bakso (Y) dikota 
Malang. Besarnya pengaruh variabel product (X1) 
terhadap keputusan pembelian bakso (Y) adalah 
0,390. Artinya, rasa bakso yang dijual dilima warung 
bakso berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian sebesar 0,390%.  

b. Harga (X2) 
tthitung 0,432 > t tes 5% = 2,000 dan p = 0,000 <0,05. 

Artinya ada pengaruh yang signifikan variabel price 
(X2) terhadap keputusan pembelian bakso (Y) dikota 
Malang. Besarnya pengaruh variabel price (X2) 
terhadap keputusan pembelian bakso (Y) adalah 
0,309. Artinya, tingkat harga dilima warung bakso 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
sebesar 0,309%.   
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c. Tempat (X3) 
tthitung 0,321 > t tes 5% = 2,000 dan p = 0,000 <0,05. 

Artinya ada pengaruh yang signifikan variabel place 
(X3) terhadap keputusan pembelian bakso (Y) dikota 
Malang. Besarnya pengaruh variabel placee (X3) 
terhadap keputusan pembelian bakso (Y) adalah 
0,433. Artinya kenyamanan tempat parkir berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian sebesar 
0,433%. 

d. Promosi (X4)  
tthitung 0,898 > t tes 5% = 2,000 dan p = 0,000 <0,05. 

Artinya ada pengaruh yang signifikan variabel 
promotion (X4) terhadap keputusan pembelian bakso 
(Y) dikota Malang. Besarnya pengaruh variabel 
promotion (X4) terhadap keputusan pembelian adalah 
0,396. Artinya Pemasangan baleho berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian sebesar 
0,396%.  

 
4.4. Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Konsumen 

Dalam Membeli Produk Bakso 
4.4.1. Produk  

Variabel paling dasar dari pemasaran adalah produk, 
yang merupakan tawaran nyata yang akan dijual ke pasar. 
Pedagang bakso harus melakukan pengembangan produk yang 
sesuai dengan keinginan konsumen. Persaingan yang terjadi 
mengharuskan pedagang bakso memikirkan karakteristik 
produk atau atribut produk yang mampu bersaing dengan 
produk lain.  

Hasil penelitian ini dapat diketahui preferensi 
konsumen tentang atribut produk bakso yang meliputi tingkat 
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kesukaan, rasa, ukuran, dan tekstur. Pada tabel 16, dapat 
dilihat bahwa konsumen memilih atribut rasa yang mempunyai 
nilai 0,390 dan itu artinya warung bakso menerapkan strategi 
yang lebih mengutamakan rasa daripada atribut lainnya.  

Preferensi konsumen ini patut dijadikan acuan bagi 
pedagang bakso untuk pengembangan produk yang mengarah 
pada keinginan konsumen. Tidak terlepas daripada itu juga 
pelayanan yang diberikan oleh pedagang bakso harus dapat 
memuaskan pelanggan agar tercipta kesetiaan terhadap produk 
bakso yang bersangkutan. Pelayanan meliputi kecepatan dalam 
penyajian, keramahtamahan pelayan, dan fasilitas-fasilitas lain 
yang  mendukung kegiatan. 

 
4.4.2. Harga 

Harga bakso perlu disesuaikan dengan nilai produk 
bakso yang ditawarkan menurut sudut pandang konsumen 
karena terjangkau menurut padagang bakso belum tentu 
terjangkau menurut konsumen. Harga bakso sangat 
menentukan keberhasilannya di pasar karena harga merupakan 
salah satu pertimbangan utama konsumen dalam memilih 
barang yang dikonsumsi. Harga ini sendiri dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, antara lain tingkat harga, terjangkau, 
potongan harga dan daya saing harga.  

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui persepsi 
harga bakso menurut sudut pandang konsumen. Tabel 16, 
persepsi konsumen terhadap harga bakso terjangkau ditiap 
warung bakso memiliki nilai 0,309. Artinya tiap warung bakso 
menerapkan strategi tingkat harga. Titik terendah dan tertinggi 
dalam suatu spektrum harga merupakan  titik  psikologis  
harga yang  sulit  dilewati  yang berarti, jika ada bakso  
perporsi yang harganya berada di bawah harga termurah, 
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kemungkinan konsumen akan ragu-ragu untuk membelinya 
karena memiliki persepsi  konsumen terhadap mutunya akan 
turun. Sebaliknya jika harga bakso per porsi tertinggi dilewati, 
kosumen akan merasa bahwa nilai persepsi mutu yang akan 
diterima lebih kecil dari harga yang harus dibayar dan 
konsumen akan menganggap harga itu terlalu mahal atau tidak 
terjangkau oleh konsumen.  
 
4.4.3. Tempat 

Penentuan lokasi bakso yang strategis harus 
memperhatikan faktor-faktor seperti kemudahan pencapaian 
lokasi, kebersihan tempat, tempat parkir dan tempat duduk. 
Tabel 16, alasan memilih rumah makan bakso yang paling 
banyak mengemuka adalah karena kenyamanan tempat parkir 
yang mempunyai nilai 0,433. Warung bakso dilima 
Kecamatan ini menerapkan strategi bauran pemasaran pada 
faktor tempat parkir yang nyaman bagi konsumen. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak banyak bakso yang memiliki 
keunikan tertentu hingga dapat dijadikan daya tarik untuk 
menarik konsumen dari tempat jauh.  

Warung bakso harus mempunyai tingkat perbedaan 
(diferensiasi) yang memadai agar konsumen dapat cepat dan 
mudah menyimpan perbedaan tersebut dibenaknya. 
Kebanyakan konsumen bakso mengambil keputusan 
pembelian di tempat pembelian secara mendadak, maka dalam 
penataan tata ruang bakso sebisa mungkin harus dapat 
memberikan rangsangan atau dorongan kepada konsumen 
untuk melakukan pembelian. Suasana didalam dan diluar 
harus nyata perbedaannya. Didalam warung baksokonsumen 
harus mendapatkan tempat bersih, sejuk, rapi dan dapat 
memberikan kenyamanan bagi konsumen. 
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4.4.4. Promosi 
Tujuan promosi adalah mengkomunikasikan produk 

yang ditawarkan ke  pasar agar konsumen mengetahui  
sebanyak mungkin produk tersebut. Pedagang bakso harus 
mampu mempromosikan ciri khas produk baksonya yang 
dapat membedakannya dengan produk lainnya agar dapat 
menarik pelanggan, berikut cara yang dapat dilakukan oleh 
produsen bakso dalam promosi, antara lain pemasangan 
baleho, penjualan perorangan, hubungan masyarakat dan 
informasi dari mulut kemulut.  

Tabel 16, bahwa informasi bakso untuk pertama kali 
lebih banyak berasal dari pemasangan baleho yang 
mempunyai nilai 0,396. Hal ini menunjukkan  pedagang bakso 
sudah gencar dalam melakukan strategi bauran pemasaran 
promosi. Pedagang bakso harus mampu memberikan kepuasan 
total dalam melayani konsumen agar dapat memberikan 
rekomendasinya kepada orang lain. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1.  Karakteristik responden :    
Usia konsumen dalam melakukan pembelian 

produk bakso di kota Malang berkisar 15-25 tahun 
sebesar 42%, berjenis kelamin perempuan sebesar 
58% dan berpendidikan SMA sebesar 38%. 

 

2.  Faktor-faktor bauran pemasaran yang 
dipertimbangkan oleh konsumen dalam pembelian 
bakso adalah rasa, tingkat harga, tempat parkir luas 
dan pemasangan baleho. 
 

5.2. Saran  

• Konsumen menginginkan bakso yang kenyal dan 
empuk, untuk itu buat produsen kelima warung bakso agar 
lebih meningkatkan rasa, tingkat harga, tempat parkir dan 
pemasangan baleho. 
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Lampiran 1. Kuesioner 

 

Bauran Pemasaran Produk Bakso di Kota Malang 

 

I. Profil pelanggan   : 

1.Nama    : 

2.Usia    : 

3.Jenis kelamin  : 

4.Alamat    : 

5.Pekerjaan saat ini : 

a.Pelajar/mahasiswa 

b.Pegawai negeri 

c.Karyawan  

d.Wiraswasta  

e.Ibu rumah tangga  

6.Tingkat pedidikan :  

a.SD/sederajat 

b.SMP/sederajat 

c.SMA/sederajat 

d.Sarjana 

e.Akademi/sederajat 

7. Berapa pengeluaran anda tiap bulanya : 

a.100.000 – 500.000 ribu 
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b.600.000 – 1.000.000 juta 

c.1.100.000 – 1.500.000 juta 

d.1.600.000 – 2.000.000 juta 

8.Berapa kali anda membeli bakso tiap bulannya : 

a.1-2 kali 

b.3-5 kali 

c.6-10 kali 

d.11-15 kali 

9.Mengapa anda membeli produk bakso di tempat ini : 

a.Tempat langganan 

b.Tempat terdekat 

c.Tempat terkenal 

d.Mudah dijangkau 

10.Bagaimana rasa bakso yang anda beli : 

a.Sangat gurih 

b.Gurih 

c.Sedang  

d.Tidak Gurih 

11.Bagaimana tingkat kekenyalan bakso : 

a.Sangat kenyal 

b.Kenyal 

c.Sedang  

d.Tidak kenyal 
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12.Bagaimana tingkat keempukan bakso : 

a.Sangat empuk 

b.Empuk 

c.Sedang  

d.Tidak empuk 

13.Berapa harga yang cocok untuk satu porsinya : 

a.<Rp 2.000 

b.Rp 3.000 – Rp 4.000 

c.Rp 5.000 – Rp 6.000 

d.Rp 7.000 – Rp 8.000 

14.Bagaimana menurut anda dengan harga bakso tiap porsi : 

a.Sangat mahal 

b.Mahal 

c.Sedang 

d.Murah 

15.Apakah harga bakso terjangkau : 

a.Sangat terjangkau 

b.Terjangkau 

c.Sedang 

d.Murah 

 

16.Apa alasan anda membeli bakso ini : 
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a.Kualitas dan mutu 

b.Tempat  

c.Harga 

d.Rasa 

17.Berapa jumlah bakso yang sesuai untuk tiap porsinya : 

a.<4 butir 

b.4 butir 

c.5 butir 

d.6 butir 

18.Berapa jarak rumah anda dengan Rumah makan bakso ini : 

a.100 m – 500 m 

b.600 m – 1 km 

c.1 km – 1,5 km 

d.1,5 km – 2 km 
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Cara Menjawab 
 
a. Berikanlah tanda silang (X) atas pilihan jawaban yang ada pada kotak   

disamping. 
b. Jawaban yang tersedia terdiri dari lima pilihan jawaban, yaitu : 

1. SS = Sangat Setuju  = 4 
2. S  = Setuju  = 3 
3. Rr = Ragu-ragu  = 2 
4.TS = Tidak Setuju  = 1 

No. Pertanyaan SS  S  Rr  TS  
1 2 3 4 5 6 
 Produk     

 Kemasan yang digunakan sebagai 
pelindung, daya tarik, identitas 
produk merupakan faktor yang 
diyakini dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian. 

    

 Rasa produk yang dipasarkan dan 
sesuai permintaan pelanggan 
merupakan faktor yang diyakini 
dapat mempengaruhi keputusan 
pembelian. 

    

 Keseragaman ukuran (besar dan 
kecil) bakso yang dijual ke 
konsumen merupakan faktor yang 
diyakini dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian. 
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 Tekstur bakso yang empuk 
merupakan faktor yang diyakini 
dapat mempengaruhi keputusan 
pembelian. 

    

 Harga     
 Tigkat harga yang lebih rendah dari 

pesaing merupakan faktor yang 
diyakini dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian. 

    

 Harga pembukaan yang terjangkau 
dari suatu produk merupakan faktor 
yang diyakini dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian. 

    

 Potongan harga yang diberlakukan 
merupakan faktor yang diyakini 
dapat mempengaruhi keputusan 
pembelian. 

    

 Daftar harga yang dicantumkan 
oleh perusahaan merupakan faktor 
yang diyakini dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian. 

    

 Tempat     
 Lokasi yang strategis yang 

mendekati konsumen  
merupakan faktor yang diyakini 
dapat mempengaruhi keputusan 
pembelian. 

    

 Kenyamanan tempat merupakan 
faktor yang diyakini dapat 
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mempengaruhi keputusan 
pembelian. 

 Area parkir yang luas merupakan 
faktor yang diyakini dapat 
mempengaruhi keputusan 
pembelian. 

    

 Tempat duduk merupakan faktor 
yang diyakini dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian. 

    

 Promosi     
 Personal selling atau penjualan 

secara langsung diyakini dapat 
mempengaruhi keputusan 
pembelian. 

    

 Promosi penjualan dengan 
memanfaatkan pemasangan baleho 
merupakan faktor yang diyakini 
dapat mempengaruhi keputusan 
pembelian. 

    

 Hubungan publik yang baik 
merupakan faktor yang diyakini 
dapat mempengaruhi keputusan 
pembelian. 

    

 Iformasi dari teman merupakan 
faktor yang diyakini dapat 
mempengaruhi keputusan 
pembelian. 
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Lampiran 2. Data Skor Kuisioner 

No        X         Y 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 3 4 2 4 3 4 3 3 4 2 4 4 2 3 2 3 2 

2 3 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 2 4 4 2 

3 3 2 3 3 3 3 3 4 1 2 4 2 4 3 4 2 12 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

7 3 3 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 12 
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8 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

10 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 

11 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 

12 2 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 1 3 4 2 

13 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 2 4 

14 4 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 

15 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 4 4 2 

16 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

17 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 3 1 1 4 12 

18 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 
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19 4 3 3 4 4 1 4 1 1 4 4 4 2 4 4 4 4 

20 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 2 

21 3 4 3 3 4 2 1 3 1 4 4 4 4 2 2 4 4 

22 4 4 3 4 4 3 2 4 2 2 4 1 2 3 4 4 4 

23 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 

24 4 3 2 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 3 4 4 4 

25 2 2 3 4 4 3 3 2 4 2 4 4 2 2 1 2 4 

26 4 2 2 3 1 3 2 2 4 2 1 4 1 4 2 4 4 

27 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 

28 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 2 2 3 12 

29 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 2 4 
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30 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 8 

31 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 

32 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 12 

33 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 

34 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

35 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

37 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 

38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 

40 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 
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41 4 3 2 3 4 4 4 3 1 3 3 1 3 4 1 3 2 

42 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 

43 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

44 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 8 

45 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 

46 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 

47 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

48 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 

49 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 4 4 8 

51 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 
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52 3 3 4 4 4 4 4 3 1 2 3 4 4 4 4 4 4 

53 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

54 3 3 4 4 4 3 3 2 1 1 4 4 4 4 4 4 2 

55 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 8 

56 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 8 

57 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 1 2 

58 3 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 2 

59 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 8 

60 3 2 4 2 2 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 2 

61 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 

62 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 
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63 3 4 2 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 8 

64 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 

65 3 2 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 8 

66 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

67 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

68 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

69 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 

70 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 8 

71 4 4 4 2 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

72 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

73 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 
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74 3 4 3 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 4 

75 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 

77 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 

78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 

79 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 

80 4 3 1 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 2 

81 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 

82 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 8 

83 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 8 

84 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 
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85 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

86 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 

87 4 2 4 2 4 3 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 2 

88 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 8 

89 4 4 4 4 4 2 2 2 1 2 3 4 4 4 4 4 2 

90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 2 

91 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 2 

92 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

93 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 

94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 

95 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
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96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 

97 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

98 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 

99 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 

100 4 2 4 1 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 1 3 2 
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas 
 
3a. Validitas Faktor Produk 

  X1 X2 X3 X4 T1 

X1 Pearson Correlation 1 .298 .222 .375 .575**  

Sig. (2-tailed)  .331 .228 .457 .000 

N 100 100 100 100 100 

X2 Pearson Correlation .298 1 .144 .208* .636**  

Sig. (2-tailed) .331  .152 .038 .000 

N 100 100 100 100 100 

X3 Pearson Correlation .222 .144 1 .263**  .566**  

Sig. (2-tailed) .228 .152  .008 .000 

N 100 100 100 100 100 

X4 Pearson Correlation .375 .208* .263**  1 .625**  

Sig. (2-tailed) .457 .038 .008  .000 

N 100 100 100 100 100 

T1 Pearson Correlation .575**  .636**  .566**  .625**  1 

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

N 100 100 100 100 100 
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3b. Validitas Faktor Harga 

  X5 X6 X7 X8 T2 

X5 Pearson Correlation 1 .368 .219* .202 .500**  

Sig. (2-tailed)  .094 .028 .991 .000 

N 100 100 100 100 100 

X6 Pearson Correlation .368 1 .541**  .297**  .732**  

Sig. (2-tailed) .094  .000 .003 .000 

N 100 100 100 100 100 

X7 Pearson Correlation .219* .541**  1 .321**  .749**  

Sig. (2-tailed) .028 .000  .001 .000 

N 100 100 100 100 100 

X8 Pearson Correlation .202 .297**  .321**  1 .672**  

Sig. (2-tailed) .991 .003 .001  .000 

N 100 100 100 100 100 

T2 Pearson Correlation .500**  .732**  .749**  .672**  1 

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

N 100 100 100 100 100 
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3c. Validitas Faktor Tempat 

  X9 X10 X11 X12 T3 

X9 Pearson Correlation 1 .385**  .402**  .392 .691**  

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .361 .000 

N 100 100 100 100 100 

X10 Pearson Correlation .385**  1 .156 -.114 .524**  

Sig. (2-tailed) .000  .122 .260 .000 

N 100 100 100 100 100 

X11 Pearson Correlation .402 .156 1 .289**  .724**  

Sig. (2-tailed) .000 .122  .004 .000 

N 100 100 100 100 100 

X12 Pearson Correlation .392 -.114 .289**  1 .582**  

Sig. (2-tailed) .361 .260 .004  .000 

N 100 100 100 100 100 

T3 Pearson Correlation .691**  .524**  .724**  .582**  1 

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

N 100 100 100 100 100 
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3d. Validitas Faktor Promosi 

  X13 X14 X15 X16 T4 

X13 Pearson Correlation 1 .263**  .313 .234 .461**  

Sig. (2-tailed)  .008 .899 .185 .000 

N 100 100 100 100 100 

X14 Pearson Correlation .263**  1 .385**  .402**  .792**  

Sig. (2-tailed) .008  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X15 Pearson Correlation .313 .385**  1 .156 .632**  

Sig. (2-tailed) .899 .000  .122 .000 

N 100 100 100 100 100 

X16 Pearson Correlation .234 .402**  .156 1 .683**  

Sig. (2-tailed) .185 .000 .122  .000 

N 100 100 100 100 100 

T4 Pearson Correlation .461**  .792**  .632**  .683**  1 

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

N 100 100 100 100 100 
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Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.763 16 

 



77 

 

Lampiran 5. Deskripsi Data 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 100 1.00 5.00 3.6200 .95113 

X2 100 1.00 5.00 3.8100 .95023 

X3 100 1.00 5.00 4.2900 .70058 

X4 100 1.00 5.00 3.7100 .84441 

X5 100 1.00 5.00 3.9300 .94554 

X6 100 1.00 5.00 3.9100 .91115 

X7 100 1.00 5.00 3.8900 .83961 

X8 100 1.00 5.00 3.4100 1.18146 

X9 100 1.00 5.00 3.7100 .84441 

X10 100 1.00 5.00 3.6500 .95743 

X11 100 1.00 5.00 3.6600 .95579 

X12 100 1.00 5.00 3.4900 1.19337 

X13 100 1.00 5.00 4.2900 .70058 

X14 100 1.00 5.00 3.7100 .84441 

X15 100 1.00 5.00 3.6500 .95743 

X16 100 1.00 5.00 3.6600 .95579 

Valid N (listwise) 100     
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 Lampiran 6. Nilai Loading Faktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 VAR00016 

Anti-image Covariance X1 .742 -.115 .035 .051 -9.848E-5 .089 -.121 .090 -.101 .015 .057 .073 .110 -.103 -.175 -.069 

X2 -.115 .613 -.155 -.251 -.075 .057 .097 -.047 -.035 -.033 -.028 -.003 -.033 .185 -.038 -.030 

X3 .035 -.155 .834 .030 -.020 -.047 .025 .031 .008 -.169 .135 .002 .014 -.110 -.073 -.003 

X4 .051 -.251 .030 .617 -.080 -.145 -.112 .177 -.098 -.004 .042 -.052 .015 .038 -.039 -.151 

X5 -9.848E-5 -.075 -.020 -.080 .748 -.120 .118 -.043 .132 -.112 -.070 .052 -.106 -.119 .015 .134 

X6 .089 .057 -.047 -.145 -.120 .593 -.194 -.210 -.045 .095 -.031 -.008 -.030 -.045 .004 .026 

X7 -.121 .097 .025 -.112 .118 -.194 .678 -.019 .090 -.039 .037 .079 -.132 .020 -.139 .005 

X8 .090 -.047 .031 .177 -.043 -.210 -.019 .585 -.198 -.132 .094 .142 -.038 -.013 -.169 -2.933E-5 

X9 -.101 -.035 .008 -.098 .132 -.045 .090 -.198 .677 -.145 -.176 -.076 .071 .002 .123 .058 

X10 .015 -.033 -.169 -.004 -.112 .095 -.039 -.132 -.145 .683 -.109 -.143 .009 .100 .020 -.091 

X11 .057 -.028 .135 .042 -.070 -.031 .037 .094 -.176 -.109 .791 .023 -.114 .040 -.165 .040 

X12 .073 -.003 .002 -.052 .052 -.008 .079 .142 -.076 -.143 .023 .561 -.255 -.128 -.089 .080 

X13 .110 -.033 .014 .015 -.106 -.030 -.132 -.038 .071 .009 -.114 -.255 .548 -.098 .068 -.008 

X14 -.103 .185 -.110 .038 -.119 -.045 .020 -.013 .002 .100 .040 -.128 -.098 .629 -.145 -.086 

X15 -.175 -.038 -.073 -.039 .015 .004 -.139 -.169 .123 .020 -.165 -.089 .068 -.145 .661 -.047 

X16 -.069 -.030 -.003 -.151 .134 .026 .005 -2.933E-5 .058 -.091 .040 .080 -.008 -.086 -.047 .862 

Anti-image Correlation X1 .520a -.170 .045 .076 .000 .134 -.170 .137 -.142 .020 .075 .114 .173 -.151 -.250 -.086 

X2 -.170 .554a -.217 -.408 -.111 .095 .150 -.079 -.054 -.051 -.040 -.005 -.057 .298 -.060 -.042 

X3 .045 -.217 .545a .041 -.025 -.067 .033 .045 .010 -.224 .166 .003 .021 -.152 -.099 -.004 

X4 .076 -.408 .041 .492a -.117 -.240 -.173 .295 -.152 -.006 .060 -.088 .026 .061 -.062 -.207 

X5 .000 -.111 -.025 -.117 .600a -.181 .165 -.065 .186 -.157 -.090 .080 -.166 -.174 .021 .167 

X6 .134 .095 -.067 -.240 -.181 .619a -.305 -.356 -.071 .149 -.046 -.014 -.053 -.074 .006 .036 

X7 -.170 .150 .033 -.173 .165 -.305 .448a -.030 .132 -.058 .051 .129 -.216 .030 -.208 .007 

X8 .137 -.079 .045 .295 -.065 -.356 -.030 .448a -.315 -.209 .138 .248 -.067 -.021 -.272 -4.130E-5 

X9 -.142 -.054 .010 -.152 .186 -.071 .132 -.315 .498a -.214 -.240 -.124 .117 .003 .183 .076 

X10 .020 -.051 -.224 -.006 -.157 .149 -.058 -.209 -.214 .603a -.149 -.232 .014 .152 .029 -.119 

X11 .075 -.040 .166 .060 -.090 -.046 .051 .138 -.240 -.149 .533a .034 -.173 .056 -.228 .048 

X12 .114 -.005 .003 -.088 .080 -.014 .129 .248 -.124 -.232 .034 .561a -.460 -.216 -.145 .115 

X13 .173 -.057 .021 .026 -.166 -.053 -.216 -.067 .117 .014 -.173 -.460 .609a -.167 .113 -.012 

X14 -.151 .298 -.152 .061 -.174 -.074 .030 -.021 .003 .152 .056 -.216 -.167 .443a -.224 -.117 

X15 -.250 -.060 -.099 -.062 .021 .006 -.208 -.272 .183 .029 -.228 -.145 .113 -.224 .450a -.063 

X16 -.086 -.042 -.004 -.207 .167 .036 .007 -4.130E-5 .076 -.119 .048 .115 -.012 -.117 -.063 .439a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)                
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Lampiran 7. Regresi Linier Berganda 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .292a .525 .350 2.74050 

a. Predictors: (Constant), X13, X1, X2, X6, X11, X3, X10, X12, X5 

 
 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 63.070 9 7.008 2.133 .501a 

Residual 675.930 90 7.510   

Total 739.000 99    

a. Predictors: (Constant), X13, X1, X2, X6, X11, X3, X10, X12, X5  

b. Dependent Variable: Y 
 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.518 3.689  2.038 .045 

X1 -.636 .434 -.153 -1.465 .046 

X2 .390 .442 .047 .431 .007 

X3 -.392 .370 -.112 -.060 .092 

X5 .309 .714 .049 .432 .009 

X6 .227 .435 .055 .521 .604 

X10 -.071 .422 -.019 -.169 .067 

X11 .433 .416 .034 .321 .013 

X12 -.879 .409 -.239 -.147 .034 

X13 .396 .441 .102 .898 .002 

a. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 8. Dokumentasi pada saat penelitian 

 

 

Gambar 1. Satu porsi bakso solo kidul pasar 

 

 

Gambar 2. Satu porsi bakso solo sentani 
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Gambar 3. Satu porsi bakso kota cak man 

 

 

Gambar 4. Satu porsi bakso priangan mang yayat 

 

Gambar 5. Satu porsi bakso presiden 


